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�ୀ /011 31 128 658��ପ�ା ପରଜା  ା ତ
ୀନାଥ ପରଜା RWX0759290

ପ ୁ /12 43 128 659ତ
ିନାଥ ପରଜା ପି ମାଧବ ପରଜା RWX0099069

�ୀ /23 40 128 660ସ#ିତାରାଣୀ ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ(
  ସାହୁ KBH2090793

ପ ୁ /34 45 128 661ଏ�. ରବି(
  କମୁାର ପି ଏ�. ଇେରଶ ୁ KBH1324797

�ୀ /45 37 128 662ନୁରୀ େବଗ�  ା େଶ- ସକିଲ RWX0462986

ପ ୁ /46 32 128 663ଏସ.େକ ମିସକି� ଅଲ/ ି ପି ଏସ.େକ ମଉଲ/ ା RWX0334474

ପ ୁ /57 62 128 664ଏସ. େକ. ମଉଲା ପି ଏସ.େକ.ଅବଦୁଲ ନବୀ KBH1327451

�ୀ /58 53 128 665ଅମୀଦା େବଗମ  ା ଏସ.େକ.ମଗଲା KBH1327444

ପ ୁ /59 31 128 666ଏସ.େକ. ଆ2ସାର ଅଲ/ ୀ ପି ଏସ.େକ. େମୗଲା RWX0422410

�ୀ /510 38 128 667େଫଜୖନ ନିଶା ପି ଏ�. େକ. ମଉଲା KBH1630508

�ୀ /511 37 128 668ଆସରିଫ ନିଶା ପି ଏ�.େକ. ମଉଲା KBH1630516

ପ ୁ /612 35 128 669ରେମଶ କମୁାର ଜାନୀ ପି କାଳୁ ସାହୁ RWX0462804

ପ ୁ /613 59 128 671ସବୁାଷ ଚ(
  ସାହୁ ପି ପ
ଧାନ ସାହୁ KBH1344084

�ୀ /614 50 128 672ପ
ମିଳା ସାହୁ  ା ସବୁାଷ ଚ(
  ସାହୁ KBH1344076

�ୀ /615 46 128 673ପ7ୁା8ଳୀ ସାହୁ  ା ରାେଜ(
  ସାହୁ KBH1344068

�ୀ /716 60 128 674ପି ଧନଲ9#ୀ  ା ବା�ରା ଯ ୁ RWX0367425

�ୀ /717 38 128 675ଗୀତା ମଦୁୁଲି  ା ମରୁଲିଧର ମଦୁୁଲି RWX0230185

ପ ୁ /818 34 128 676ଲ9#ୀ ନାରାୟଣ ଖିଲ ପି େଦତୖାରି ଖିଲ RWX0280826

�ୀ /819 34 128 677ଲ9#ୀ ମଣି ଖିଲ ପି େଦତୖାରି ଖିଲ RWX0099101

�ୀ /820 28 128 678ଲ9#ୀ ଖିଲ  ା ଲ9#ୀନାରାୟଣ ଖିଲ RWX0759563

ପ ୁ /921 55 128 679ମନୁା ନାଗ ପି ସାଧ ୁନାଗ OR/12/085/164703

�ୀ /922 50 128 680େକୗଶଲ�ା ନାଗ  ା ମନୁା ନାଗ OR/12/085/164706

�ୀ /923 26 128 681ସସୁ# ିତା ନାଗ ପି ମନୁା ନାଗ RWX0759407

ପ ୁ /1024 56 128 682ଏ2. ରାବଣା ରାଓ ପି ଏ2. ଆପା ରାଓ RWX0902221

ପ ୁ /1025 30 128 683ଏ2. ବିବୁ ରାଓ ପି ଏ2. ରାବଣା ରାଓ RWX0902239

�ୀ /1026 26 128 684ଏ2. ସ=�ା ରାଓ  ା ଏ2. ବିବୁ ରାଓ RWX0902205

ପ ୁ /1027 26 128 685େସାେମଶ ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ RWX0796367

�ୀ /1128 71 128 686ଝିଅମା ସାହୁ  ା ଅଭିମନ� ୁସାହୁ OR/12/085/164742

ପ ୁ /1129 51 128 687ଅ@ିନି କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ OR/12/085/164648

�ୀ /1130 42 128 688ରଂଜିତା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ KBH1324508

ପ ୁ /1131 32 128 689ଲ9#ୀ ନାରାୟଣ ସାମBରାୟ ପି ଜୟ କମୁାର ସାମBରାୟ RWX0463299

�ୀ /1232 38 128 690ଧରିତ
ୀ ସାହୁ  ା ନିର8ନ ସାହୁ RWX1005107

ପ ୁ /1233 68 128 691ଦୁଃଶାଶନ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ OR/12/085/164131

�ୀ /1234 64 128 692ମିନାଖି ସାହୁ  ା ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ OR/12/085/164132

�ୀ /1235 45 128 693କ
ିDା ରାଣୀ ସାହୁ  ା ସ8ିବ କମୁାର ସାହୁ RWX0099143

ପ ୁ /1236 44 128 694ନିର8ନ ସାହୁ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ KBH1669886

�ୀ /1237 39 128 695େଜ�ାସ�ା ରାଣୀ ସାହୁ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ KBH1669878

�ୀ /1338 27 128 696ସେୟଦ ୟାସ# ିନ ନିଷା େବଗ# ପି ସେୟଦ ଚାତୁ RWX0759340

�ୀ /1339 85 128 697ଲ9#ୀ କମୁାରୀ ଗBାୟତ  ା ଲ9#ୀ କାB ଗBାୟତ OR/12/085/164113

ପ ୁ /1340 60 128 698ଉମାକାB ଗBାୟତ ପି ଳ9#ୀକାB ଗBାୟତ OR/12/085/164138

�ୀ /1341 45 128 699ଆରତୀ ଗBାୟତ  ା ଉମା କାB ଗBାୟତ OR/12/085/164139

ପ ୁ /1442 64 128 700ସୟଦ ଚତୁ ପି ସୟଦ ରେହମାନ RWX0099721

�ୀ /1443 43 128 701କନିଜ ଫାତିମା  ା ସୟଦ ଇକବାଲ ହୁେସନ RWX0280842

ପ ୁ /1544 32 128 702ଗିରିଧର େକାଚି2 ପି ସା�ସ(ୁର େକାଚି2 RWX0230359

ପ ୁ /1645 45 128 703ସୟଦ ଇକବାଲ ହୁେସନ ପି ସୟଦ ଫକିର OR/12/085/164716

�ୀ /1646 38 128 704ସନିୁତା େଖାସଲା  ା ଭଗବାନ େଖାସଲା KBH1630300

ପ ୁ /1747 43 128 705ପ
ଦିପ ଖରା ପି ରକଦର ଖରା KBH1327378

�ୀ /1748 33 128 706ଉଲ/ ାସି ଖରା  ା ପ
ଦିପ ଖରା KBH2145498

�ୀ /1849 34 128 707ଡିସନିୁତା େଦବୀ ପି ଡି.ଜଗନେମାହନ ରାଓ KBH1350263

�ୀ /1850 62 128 708ସଲୁଚନା ରାଜୁ  ା ଡି.ଜଗନେମାହନ ରାଓ RWX0099655

1 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାB େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH  ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1851 26 128 709ମଧସୁଦୁନ ରାଜୁ ପି ପLୁK ଚ(
  ରାଜୁ RWX1004571

ପ ୁ /1852 61 128 710ଡି. ଜଗ େମାହନ ରାଓ ପି ଡି. ସଯୁ�K ପ
କାଶ ରାଓ KBH1324896

ପ ୁ /1853 32 128 711ଡି.ସେBା କମୁାର ରାଓ ପି ଡି.ଜଗେମାହନ ରାଓ RWX0334128

�ୀ /1954 35 128 712ଝାନସି ରାଣୀ େବେହରା ପି ଦାଶରଥୀ େବେହରା KBH2144897

�ୀ /2055 40 128 713ଆରତୀ ମାହାBି  ା ତ
ିନାଥ ମାହାBି RWX0099820

ପ ୁ /2156 43 128 714ସ8ୟ ନାM ପି ଧନପତି ନାM KBH1326958

�ୀ /2157 40 128 715ଅ8 ୁନାM ପି ଧନପତି ନାM KBH1327352

�ୀ /2258 45 128 716ସବୁାBି େଖାସଲା ପି ମଦନ େଖାସଲା RWX0280859

ପ ୁ /2259 40 128 717ବିେନାଦ େଖାସଲା ପି ପଦନ େଖାସଲା KBH1324623

�ୀ /2260 40 128 718ଲତା େଖାସଲା ପି ପଦନ େଖାସଲା KBH1324730

�ୀ /2261 29 128 719ଚ(
 ମା େଖାସଲା  ା ବିେନାଦ େଖାସଲା RWX0463083

�ୀ /2362 36 128 720ପି ଦମୟBୀ ପି ପି ବା�ାରାଜୁ KBH2144699

�ୀ /2363 25 128 721ନୟନା ମଦୁୁଲି  ା ସରୁଜ ପରଜା RWX1004837

ପ ୁ /2364 35 128 722ପି ରାବଣା ପି ପି ବା�ାରାଜୁ KBH2144657

�ୀ /2465 28 128 723ରଶ# ିତା େଭାଇ  ା ମାଧବ େଭାଇ RWX0759506

ପ ୁ /2466 45 128 724ବିେନାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୁଖମୁନ ନାୟକ KBH1324680

�ୀ /2467 44 128 725େମାତି ନାୟକ  ା ବିେନାଦ ନାୟକ KBH1324722

ପ ୁ /24A68 31 128 726ମାଧବ େଭାଇ ପି ମ�ଳା େଭାଇ RWX0759530

ପ ୁ /2569 43 128 727ମାଦି ସାଇରାମ ପି ମାଦି ଲ9#ୀନାରାୟଣ KBH1326917

�ୀ /2570 38 128 728ମାଦି ମୀନା କମୁାରୀ  ା ମାଦି ଶ
ନିବାସ ରାଓ RWX0099184

�ୀ /2571 32 128 729ଏମ. ଲ9#ୀ  ା ମାଦି ସାଇରାମ RWX0099192

ପ ୁ /2572 21 128 730କNନା ଅଭିେଶଖ ପି ଏମ ଗେୁOPଵର ରାଓ RWX1075019

ପ ୁ /2573 25 128 731ଏମ.ପବନ କମୁାର ଗOୁା ପି ଏମ. କାସଲୁୁ RWX0822924

ପ ୁ /2574 25 128 732ଏମ. ମଣି କମୁାର ଗOୁା ପି ଏ�. କାସଲୁୁ RWX0888537

ପ ୁ /2575 24 128 733ଏମ ନବିନ କମୁାର ଗOୁା ପି ଏମ କାସଲୁ RWX1004530

ପ ୁ /2576 57 128 734ମାଦି କାେମ@ର ରାଓ ପି ମାଦି ଲ9#ୀନାରାୟଣ OR/12/085/164146

�ୀ /2577 25 128 735ଧRS ଖିଲ ପି ତୁଳସିରାମ ଖିଲ RWX0902312

ପ ୁ /2578 22 128 736ଚଂଦନ ଖୀେଲା ପି ତୁଳସୀରାମ ଖୀେଲା RWX1048412

�ୀ /2579 72 128 737ମାଦି ମହାଲ9#ୀ  ା ମାଦି ଲ9#ୀନାରାୟଣ OR/12/085/164145

ପ ୁ /2580 40 128 738ସେBାଷ ମଦୁୁଲି ପି ଘାସି ମଦୁୁଲି KBH1327360

�ୀ /2581 44 128 739ମାଦି ପ
ମିଳା  ା ମାଦି କାଶଲୁ KBH1630565

ପ ୁ /2582 59 128 740ଏମ. ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ମାଦି. ଲ9#ୀନାରାୟଣ ରାଓ KBH1326933

ପ ୁ /2583 56 128 741ଏମ. କାସଲୁୁ ପି ଏମ. ଲ9#ୀନାରାୟଣ KBH1324888

ପ ୁ /2584 55 128 742ମାଦି ଗେୁO@ର ରାଓ ପି ମାଦି ଳ9#ୀ ନାରାୟଣ ରାଓ ରାଓ OR/12/085/164149

�ୀ /2585 49 128 743ମାଦି ସାବିତ
ି  ା ମାଦି କାେମ@ର ରାଓ OR/12/085/164147

�ୀ /2586 42 128 744ମାଦି ଶାଗରିକା  ା ମାଦି ଗେୁO@ର ରାଓ KBH1327766

ପ ୁ /2687 34 128 745ଲ9#ଣ ମଦୁୁଲି ପି ଘାସି ମଦୁୁଲି KBH2145142

�ୀ /2688 33 128 746ମଣିକ ମଦୁୁଲି  ା ଲ9#ଣ ମଦୁୁଲି KBH2145134

�ୀ /2789 32 128 747ମଲ/ ିକା କଲୁଦୀପ ପି ଶ
ୀକାB କଲୁଦୀପ RWX0280867

ପ ୁ /2790 28 128 748ଗେଣଶ ପରଜା ମା ଲ9#ୀ ପରଜା RWX0462754

ପ ୁ /2891 34 128 749ଶବିଶHର ଖିଲ ପି ସନ�ାସି ଖିଲ RWX0230201

ପ ୁ /2892 23 128 750ସ8ୟ େଖାସଲା ପି କିବନ େଖାସଲା RWX1004969

�ୀ /2893 22 128 751ରିତୁ େଖାସ/ ା ପି KIBAN େଖାସ/ ା RWX1076942

�ୀ /2994 29 128 752ସନୁାଲି ନାଗ  ା ଥବିର ସାଗର RWX0463166

ପ ୁ /2995 32 128 753ଥବିର ସାଗର ପି େଗାରା ସାଗର RWX0463133

ପ ୁ /3096 26 128 754ବାଳକୃD ଭ8 ମା ରୀନା ଭ8` RWX0759241

�ୀ /3097 43 128 755ଡି. ବିଜୟଲ9#ୀ  ା ଡି. େଗାପି କ
 ିDା RWX0422386

ପ ୁ /3098 44 128 756ଏ.ଶHର ରାଓ ପି ଏ. ପାରିନାଇଡୁ ରାଓ KBH1669829

ପ ୁ /3099 28 128 757ଏ�. ଗେଣଶ ରାଓ ପି ଏ�. ଶHର ରାଓ RWX0960948

ପ ୁ /30100 28 128 758ଏସ-ଗେଣଶ ରାଓ ପି ଏସ-ଶHର ରାଓ RWX1005396

�ୀ /31101 74 128 759ବିଜୁଳି ଟାକ
 ୀ  ା େସାମନାଥ ଟାକ
 ୀ RWX0463281

�ୀ /33102 47 128 760ମାନୁ ବାଘ  ା ଶରତ ବାଘ RWX1235662

�ୀ /33103 26 128 761ଦୀପା ବାଘ ପି ସରତ ବାଘ RWX0822999

ପ ୁ /33104 39 128 762ଭଗବାନ େଦାରା ପି ପିତା[ର େଦାରା KBH1326966

ପ ୁ /33105 33 128 763ଚକ
ଧର ନାୟକ ପି େଗୗରା� ଚରଣ ନାୟକ KBH2145340

�ୀ /33106 27 128 764ତୁଳସୀ ନାୟକ ପି େଗୗରା� ଚରଣ ନାୟକ RWX1004811

ପ ୁ /34107 43 128 765େକ. ଲି�ରାଜ ପ\ନାୟକ ପି େକ. ସଦାଶିବ ପ\ନାୟକ KBH1326990

�ୀ /36108 25 128 766ସିତା େଖାସ/ ା ପି ସତ�ବାନ େଖାସ/ ା RWX0823005

�ୀ /36109 38 128 767ଭାନୁ ମଦୁୁଲି  ା ନିଳ ମଦୁୁଲି RWX0099200

�ୀ /37110 41 128 768ଡି. ମମତା  ା ଡି. େଲାେକ@ର RWX0099788

�ୀ /37111 27 128 769ସନିୁ େଖାସଲା ପି ସଶୁାB େଖାସଲା RWX0759142

�ୀ /37112 65 128 770ଡି ଓର ଲଛମି  ା ଡି. ଜK ନା^ନ ରାଓ ଲଛମି OR/12/085/164177

2 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାB େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /37113 61 128 771ଡି. େଲାେକ@ର ରାଓ ପି ଡି. ଜନା_Kନ ରାଓ OR/12/085/164178

�ୀ /39114 45 128 773ଏମ ଚ(
 ା  ା ଏମ. ଏHଟ ରାବଣା KBH1327741

�ୀ /39115 21 128 774ଏମ `େଯାDା ପି ଏମ ସତ�ନାରାୟଣ RWX1082437

�ୀ /39116 69 128 775ଏମ ଲ9#ୀକାBା ଲ9#କାB  ା ଏମ. ଶ�ାମ ମRୂS ଲ9#କାB RWX0099804

ପ ୁ /39117 52 128 776େଭHଟ ରାମଣା ମାଦି ପି ସା[ାମRୂKୀ ମାଦି OR/12/085/164774

ପ ୁ /39118 24 128 777ଏ�. ପ
ଶାB ପି ଏ�. େଭHଟ ରାମାନା RWX0960872

ପ ୁ /39119 37 128 778େକ. ରେମଶ ପି େକ. େମାହନରାଓ KBH1630359

ପ ୁ /39120 50 128 779ମାଦି ସତ�ନାରାୟଣ ପି ମାଦି ସା[ା ମRୂS OR/12/085/164225

ପ ୁ /39121 27 128 780ଏମ ସ
ିକାB ପି ଏମ େଭେHଟ ରାମାନା RWX1004639

�ୀ /39122 39 128 781ଏ�. ସନୁୀତା  ା ଏ�. ସତ�ନାରାୟଣ KBH1630524

�ୀ /40123 30 128 782ବି ସେBାଷି ପ\ନାୟକ  ା ବି ସିମାbଳ ପ\ନାୟକ RWX0822932

ପ ୁ /40124 39 128 783ବି ସିମାbଳ ପଟନାୟକ ପି ବି ସତ�ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ KBH1313626

ପ ୁ /40125 36 128 784ବି ସେୁରଶ ପଟନାୟକ ପି ବି ସତ�ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ RWX0100602

�ୀ /40126 34 128 785ବି ବିଜୟା ପଟନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ RWX0100610

ପ ୁ /40127 30 128 786ସନିଆ ପଜୂାରୀ ପି ମାଧବ ପଜୂାରୀ RWX0902395

ପ ୁ /40128 29 128 787ଲବ ପଜୂାରୀ ପି ମାଧବ ପଜୂାର RWX0960815

ପ ୁ /41129 48 128 788ପାତ
  ନାଗ ପି ରାମ ନାଗ OR/12/085/164371

�ୀ /41130 48 128 789ଜାଗିନା ନାଗ  ା ପାତ
  ନାଗ OR/12/085/164372

ପ ୁ /41131 33 128 790ସମିୁc ନାଗ ପି ପାତ
  ନାଗ RWX0280883

�ୀ /41132 28 128 791ମୀନା ନାଗ ପି ପାତ
  ନାଗ RWX0463190

�ୀ /42133 34 128 792କନିୁ ଖରା ପି ରୁକଧର ଖରା RWX0463174

ପ ୁ /42134 29 128 793କୃD ଖରା ପି ରୁକଧର ଖରା RWX0463000

�ୀ /42135 25 128 794ଆଶା ଖରା  ା କୃD ଖରା RWX1005289

ପ ୁ /43136 25 128 795ମେୁକଶ କମୁାର ଗରଡା ପି ଦାଉଦ ଗରଡା RWX0902189

�ୀ /43137 47 128 796ସତ�ବତୀ ତୁରୁକ ପି ଘାସିରାମ ବାଘ RWX0280875

ପ ୁ /44138 28 128 797ପ
େମାଦ କମୁାର ଭ8 ମା ରୀନା ଭ8 RWX0462903

�ୀ /44139 21 128 798ନ(ିତା ଭ8 ମା ରିନା ଭ8 RWX1087683

�ୀ /46140 25 128 799େକଶରୀ ହରିଜନ  ା ବିେର(
  ହରିଜନ RWX1227396

ପ ୁ /46141 36 128 800େଜାଗବ=ୁ ନାଗ ପି ପତି ନାଗ RWX0527119

�ୀ /46142 29 128 801ଗାୟତ
ୀ ନାଗ  ା ଜଗବ=ୁ ନାଗ RWX0664292

�ୀ /46143 26 128 802ସେBାଷୀ ନାଗ ମା ଶଶିୁଳା ନାଗ RWX0902304

�ୀ /46144 25 128 803ସନିୁତା ନାଗ ମା ଶଶିୁଳା ନାଗ RWX0902296

ପ ୁ /46145 23 128 804ତରୁଣ ନାଗ ପି ଶଶିୁଳା ନାଗ RWX1082700

ପ ୁ /46146 27 128 805ରାେଜଶ କମୁାର ପ\ନାୟକ ପି ଅେଶାକ ପ\ନାୟକ RWX0607838

ପ ୁ /47147 33 128 807ବି. ସେBାଷ ପ\ନାୟକ ପି ବି.ସତ�ନାରାୟଣ ପ\ନାୟକ RWX0230326

ପ ୁ /49148 31 128 808ରାମ େଗାଲରୀ ପି ସଦାଶିବ େଗାଲରୀ RWX1005164

�ୀ /49149 47 128 809ରଦମା େଖାସଲା  ା ଅବିନାଶ େଖାସଲା KBH1327709

ପ ୁ /50150 40 128 810ରେମଶ ଚ(
  େଦାରା ପି ପିତା[ର େଦାରା KBH1324912

ପ ୁ /50151 36 128 811ପ
ଫଲୁ/  କମୁାର େଦାରା ପି ପିତା[ର େଦାରା KBH2144715

�ୀ /50152 27 128 812ସଧୁାରାଣୀ େଦାରା  ା ପ
ଫଲୁ କମୁାର େଦାରା RWX1005370

�ୀ /50153 27 128 813ସଧୁାରାଣୀ େଦାରା  ା ପ
ଫଲୁ/  କମୁାର େଦାରା RWX0960955

ପ ୁ /50154 25 128 814ମେହଶ ଜାନୀ ମା କମଳା ଜାନୀ RWX1048370

�ୀ /51155 22 128 815ଟୁନି ଖିଲ  ା େମାହନ ଖିଲ RWX1266964

�ୀ /51156 75 128 816ବିମଳା ନାଗ  ା ରାମ ନାଗ OR/12/085/164370

ପ ୁ /51157 52 128 817ରାଯ ୁନାଗ ପି ରାମ ନାଗ OR/12/085/164368

ପ ୁ /51158 45 128 818ରାଜ କମୁାର ନାଗ ପି ରାମ ନାଗ KBH1327246

�ୀ /51159 43 128 819ନିେଳ(
  ନାଗ  ା ରାଜୁ ନାଗ KBH1327303

�ୀ /51160 40 128 820େରଜିଆ ନାM  ା ରାଜ କମୁାର ନାM KBH1327204

ପ ୁ /51161 21 128 821ବିଶାଳ ନାଗ ପି ରାଜୁ ନାଗ RWX1227438

�ୀ /51162 19 128 822ଉମା ନାଗ ପି ରାଜୁ ନାଗ RWX1266998

�ୀ /52163 65 128 823ରଜନୀମଣି ବାଘ  ା ଭd ବାଘ OR/12/085/164374

ପ ୁ /52164 42 128 824ସନିୁଲ କମୁାର ବାଘ ପି ଭd ବାଘ KBH1327121

ପ ୁ /52A165 31 128 825ରବି ବାଘ ପି ବିପିନ ବାଘ RWX0759431

�ୀ /53166 48 128 826ବାସBୀ େଖାସଲା ମା େଶାଭାମଣୀ େଖାସଲା KBH2145365

ପ ୁ /53167 30 128 827ଧନୁଜK ୟ େଖାସ/ ା ପି ସତ�ବା2 େଖାସ/ ା RWX0462911

ପ ୁ /53168 22 128 828ସ8ିତ େଖାସଲା ପି ସତ�ବାନ େଖାସଲା RWX1082692

ପ ୁ /53169 26 128 829ଦିେନଶ ପରଜା ପି ଡ[ରୁଧର ପରଜା RWX0759274

�ୀ /53170 22 128 830ସ8ନା ପରଜା ପି ଡମରୁୁଧର ପରଜା RWX1072438

�ୀ /53171 24 128 831ଦିପିକାରାଣୀ ସାମBରାୟ  ା ଧନୁଜK ୟ େଖାସଲା RWX1005321

ପ ୁ /54172 47 128 832ମେନାଜ ବାଘ ପି ଭd ବାହାଦୁର KBH1344167

�ୀ /54173 48 128 833ଶଶି ବାହାଦୁର ପି ଭd ବାହାଦୁର KBH1327717

�ୀ /54174 31 128 834ପ
ଣମିତା େଚ\ୀ  ା ମେନାଜ କମୁାର ବାଘ RWX0462796

3 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାB େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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�ୀ /55175 68 128 835ଶାBି େଖାସଲା  ା ପଦନ େଖାସଲା OR/12/085/164786

ପ ୁ /56176 48 128 836ଉେପ(
  ଭ8 ପି କିେଶାର ଭ8 OR/12/085/164404

ପ ୁ /56177 26 128 837ଗେଣଶ କମୁାର ରଣା ମା ସକBୁାଳା ରଣା RWX0822908

�ୀ /59178 46 128 838ଜାନକି ଖିଲ  ା ରାଜାରାମ ଖିଲ KBH1327576

ପ ୁ /59179 25 128 839ରବି ଖିଲ ମା ଜାନକି ଖିଲ RWX0888495

ପ ୁ /59180 22 128 840ଅମିର ଖିଇ ପି ରାଜାରାମ ଖିଲ RWX1186550

�ୀ /60181 38 128 841ପଦ# ିନି େସଠୀ  ା ଖଦାଳ େସଠୀ RWX0230151

�ୀ /61182 65 128 842ସଇତା ଖିଲ  ା େତଗ ଖିଲ OR/12/085/164447

�ୀ /62183 50 128 843ଏସ ଉସାରାଣି ପ\ନାୟକ  ା ଏ� ତ
ିପତି ପ\ନାୟକ RWX0333997

ପ ୁ /62184 32 128 844ଅବିନାଶ ପ\ନାୟକ ପି େଗୗରିପ
ସାଦ ପ\ନାୟକ RWX0334003

ପ ୁ /63185 60 128 845ଜହନ ଗରଡା ପି ଦଷK ନ ଗରଡା OR/12/085/164434

�ୀ /63186 54 128 846େସ�ହଲତା ଗରଡା  ା େସାଲମନ ଗରଡା KBH1327311

�ୀ /63187 48 128 847ହିରା କମୁାରି ଗରଡା ପି ଦଶKନ ଗରଡା OR/12/085/164427

ପ ୁ /63188 40 128 848ସେରାଜ କମୁାର ଗରଡା ପି ଜହନ ଗରଡା KBH1324664

�ୀ /63189 40 128 849ଅନିତା କମୁାରୀ ଗରଡା ପି େଯାେସଫ ଗରଡା KBH1327196

ପ ୁ /63190 39 128 850ସନିୁଲ କମୁାର ଗରଡା ପି ଜହନ ଗରଡା KBH1327113

ପ ୁ /63191 36 128 851ଅନିଲ କମୁାର ଗରଡା ପି େଜାହନ ଗରଡା KBH2144780

�ୀ /63192 30 128 852ଲ9#ୀ ଗରଡା  ା ମେନାଜ କମୁାର ଗରଡା RWX1005222

ପ ୁ /63193 24 128 853ସମୀର ଗରଡା ପି ସଲମନ ଗରଡା RWX1005339

�ୀ /63194 22 128 854େସାନାଲୀ କମୁାରୀ ଗରଡା ପି ସଲମନ ଗରଡା RWX1072362

�ୀ /63195 22 128 855ରାଧିକା ଗରଡା ମା ହୀରାମଣି ଗରଡା RWX1075001

�ୀ /63196 43 128 856ଲ9#ୀ ଗଉଡା  ା ଦାଉଦ ଗଉଡା KBH1327329

ପ ୁ /63197 21 128 857ସଚିନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାfର ସାହୁ RWX1156025

ପ ୁ /64198 45 128 858ସ8ିତ କମୁାର ଗgା ପି ଜଳ=ର ଗgା RWX0230193

ପ ୁ /64199 36 128 859ରବି ପରଜା ପି ଯେଶାଦା ପରଜା RWX1076017

�ୀ /64200 26 128 860ରାମା ପରଜା ପି େଚତୖନ ପରଜା RWX1004647

�ୀ /65201 26 128 861ସକୁାBି ବୁରୁଡି ପି ବନମାଳୀ ବୁରୁଡି RWX0902338

�ୀ /65202 37 128 862େବବି ଖରା ପି ରାଜୁ ଖରା RWX1227362

ପ ୁ /65203 50 128 863ଅଜୁK ନ ଖିଲ ପି ମଦନ ଖିଲ RWX0099218

�ୀ /65204 41 128 864ବବି ଖିଲ  ା ଅଜୁK ନ ଖିଲ RWX0099226

�ୀ /67205 55 128 865ମାଳତୀ େଗାଲରୀ  ା ସଦାଶିବ େଗାଲରୀ KBH1327683

ପ ୁ /67206 31 128 866ରାମ େଗାଲରି ପି ମାଳତି େଗାଲରି RWX0822882

ପ ୁ /68207 42 128 867ଭଗବାନ େଖାସଲା ପି ନାରାୟଣ େଖାସଲା KBH1344142

ପ ୁ /69208 39 128 868ଏ2. ସେୁରଶ ପି ଏ2. ତ
ିନାଥ KBH1324615

�ୀ /69209 57 128 869ଏ2. ଭବାନୀ  ା ଏ2. ତ
ିନାଥ RWX1235654

�ୀ /69210 41 128 870ଏନ ସଜୁାତା  ା ଏନ ସେୁରଶ RWX1005008

�ୀ /70211 48 128 871ମ8ରିୁ େଖାସ/ ା  ା ନବୀନ େଖାସ/ ା RWX0280909

ପ ୁ /70212 27 128 872ରାେଜ(
  େଖାସ/ ା ପି ନବୀନ େଖାସ/ ା RWX1026822

�ୀ /70213 26 128 873ସର ତୀ ପରଜା ପି ମାଧବ ପରଜା RWX0902288

ପ ୁ /70214 20 128 874କାRSକ ପରଜା ପି ଭୀମ ପରଜା RWX1267145

ପ ୁ /71215 44 128 875ଏସ ରାମଣା ପି ଏସ ସତି ନାରିହଣା RWX0673673

�ୀ /71216 41 128 876ଏସ ପଦ# ା   ା ଏସ ରାମଣା RWX0673681

ପ ୁ /71217 26 128 877ବି ସାଗର ପି ବି େଗାବି( ରାଓ RWX0822916

�ୀ /72218 30 128 878ନମିତା ରଣା ମା ସକBୁଲା ରଣା RWX0462861

�ୀ /73219 22 128 879ଲ9#ୀ ପ
ିୟା େଦାରା ପି ନୀଳକh େଦାରା RWX1267046

ପ ୁ /73220 52 128 880େଗୗରୀ ଶHର ଗାଦବା ପି ସନିଆ ଗାଦବା KBH1327477

�ୀ /73221 42 128 881କନୁୀ ଗାଦବା  ା େଗୗରୀ ଶHର ଗାଦବା KBH1327469

ପ ୁ /73222 23 128 882ରୂଦ
 ପ
ସାଦ ଗାଦବା ମା କନୁୀ ଗାଦବା RWX1066315

ପ ୁ /73223 72 128 883ଶHର ଜାକାକା ପି ଯାମା ଜାକାକା RWX0099242

�ୀ /73224 62 128 884ସେରାଜିନି ଜାକାକା  ା ଶHର ଜାକାକା RWX0099234

ପ ୁ /74225 44 128 885ଇ. ନାଗ ରାଜୁ ପି ଇ. ଆେମୟା KBH1327840

�ୀ /74226 28 128 886ପି ଦିପିକା ପି ପି ନାରାୟଣ ରାଓ RWX0822783

�ୀ /74227 24 128 887ପି. କଲ�ାଣୀ ପି ପି. ଗେୁO@ର ରାଓ RWX0902320

�ୀ /74228 37 128 888ପି ମା�ା  ା ପି ଜେଗ(
  ରାଓ RWX1227347

�ୀ /74229 32 128 889ଡି.ସଜୁାତା ରାଓ  ା ନାେଗସ ରାଓ RWX0280917

�ୀ /74230 32 128 890ଡି. କନିୁ ରାଓ  ା ଡି ସେୁରଶ ରାଓ ପରଜା RWX0280925

�ୀ /75231 70 128 891ସେରାଜିନି ଗାଦବା  ା ସନିଆ ଗାଦବା RWX0099259

�ୀ /76232 36 128 892ବିଜୟଲ9#ୀ ଅଲGବ ପି ନ( ବୁରୁଡି RWX1090133

�ୀ /76233 62 128 893ପଦ# ାବତୀ ବୁରୁଡି  ା ନ( ବୁରୁଡି OR/12/085/164726

�ୀ /76234 55 128 894ମିନତି େଜନା  ା ନୀଳକh ଯନା KBH1327253

ପ ୁ /77235 23 128 895କାRSକ ପ
ଧାନ ମା ସାବିତ
ୀ ପ
ଧାନ RWX1039155

�ୀ /77236 22 128 896ସନିୁତା ପ
ଧାନ ମା ସାବିତ
ୀ ପ
ଧାନ RWX1267160

4 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାB େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH  ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



������ 
� ��$�����% 4ୱାଡK  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

7 
��* ����� &�����-

�ୀ /77237 30 128 897ଡି.ସନିୁତା ରାଓ  ା ଡି.ସେBାଷ ରାଓ RWX0607952

�ୀ /78238 73 128 898ବିମଳା ଖରା  ା ଧନୁଜK ୟ ଛାତି RWX0782128

ପ ୁ /78239 32 128 899ଡ[ରୁ ଖରା ପି ଅଜୁK ନ ଖରା RWX0280958

�ୀ /78240 29 128 900ସଜୁାତା ଖରା  ା ଡ[ରୁୁ ଖରା RWX1082460

ପ ୁ /78241 50 128 901ମ�ଳା କଳୁଦୀପ ପି ନ( କଳୁଦୀପ KBH2145936

�ୀ /78242 43 128 902ସଯୂ�Kମଣୀ କଳୁଦୀପ  ା ମ�ଳା କଳୁଦୀପ KBH2145969

�ୀ /78243 27 128 903ସଂଯdୁା କଳୁଦିପ ପି ମ�ଳା କଳୁଦିପ RWX0608216

ପ ୁ /78244 30 128 904ଶିବ ପରଜା ପି େଚତୖନ ପରଜା RWX0608315

�ୀ /78245 28 128 905ଜାନକୀ ପରଜା ମା େଜାସଦା ପରଜା RWX1048362

ପ ୁ /79246 26 128 906ଜି ଆେରଶ ୁ ମା ଜି ଲ9#ୀ RWX1004738

ପ ୁ /79247 36 128 908ଆମଲା ରବି କମୁାର ପି ଏ େଗାପି RWX1004548

ପ ୁ /79248 31 128 909ଏ ଦିଲିପ କମୁାର ପି ଏ େଗାପି RWX1004779

ପ ୁ /79249 32 128 911ଯଧିୁiିର ନାଳ/ ା ପି ଭାjର ନାଲ/ ା RWX1005248

�ୀ /79250 29 128 914ସବୁLK ନାଲ/ ା  ା ଯଧିୁiିର ନାଲ/ ା RWX1004522

�ୀ /79251 40 128 915କମୁାରୀ ପ\ନାୟକ  ା ମେହ(
  ପ\ନାୟକ KBH2144863

ପ ୁ /79252 35 128 916ଡି ସେBାଷ ରାଓ ପି ଡି ଗେୁO@ର ରାଓ KBH2145621

�ୀ /79253 37 128 918ଆମାଲା ପରମ ସେରାଜୀ  ା ଏମ ଇ@ର ରାଓ RWX1005198

�ୀ /79254 27 128 919ଏ  ାତୀ ମା ଜି ଲ9#ୀ RWX1004613

ପ ୁ /80255 46 128 921ପ
ସନ�  ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ RWX0099267

�ୀ /81256 33 128 922ମନିୁ େଖାସଲା  ା ଅନିଲ େଖାସଲା KBH2144822

�ୀ /81257 37 128 923ପାପ ୁପରଜା  ା ବୁବୁନି ପରଜା KBH2145225

�ୀ /82258 55 128 924କନିୁ ଖରା  ା ରାମ ଖରା KBH2144707

ପ ୁ /82259 28 128 925ରାେଜଶ ପାଣି ପି ବ�ରାଜ ପାଣି RWX0822981

ପ ୁ /83260 60 128 926ରାମ ଖରା ପି ସମରା ଖରା KBH2144673

�ୀ /83261 26 128 927ସରିକା ରଣା ପି େସାମନାଥ ରଣା RWX0759324

ପ ୁ /84262 35 128 928ଜଗ ନାଗ ପି ପତି ନାଗ KBH2144954

�ୀ /84263 33 128 929ମନିୁ ନାଗ  ା ଜଗ ନାଗ KBH2144962

�ୀ /85264 50 128 930େସୗଦାମିନୀ ଜାନି  ା ମଧ ୁଜାନି KBH2145563

�ୀ /86265 34 128 931ନମିତା େଦାରା  ା ଭଗବାନ େଦାରା KBH2145423

�ୀ /86266 28 128 932େରବତୀ େସଠୀ  ା େସାେମଷ େସଠୀ RWX1227768

�ୀ /87267 40 128 933ଶାBି ପ
ସାଦ  ା ଜଗଦୀଶ ପ
ସାଦ KBH2145167

�ୀ /88268 34 128 934ର8ିତା ମଦୁୁଲି ପି ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି KBH2145449

�ୀ /88269 34 128 935ମମତା ମଦୁୁଲି ପି ରଘନାଥ ମଦୁୁଲି KBH2145431

�ୀ /89270 52 128 936ପାନ ଖରା  ା ଅଜୁନ ଖରା RWX0099309

ପ ୁ /89271 32 128 937ନରସିଂହ ଖରା ପି ଅଜୁK ନ ଖରା RWX0883884

ପ ୁ /90272 42 128 938ବୁବୁନୀ ଜାନୀ ପି ରାମ ଜାନୀ RWX0463059

ପ ୁ /91273 37 128 939ପଦ# ନାଭ ପାଇକରାୟ ପି େଚତୖନ� ପାଇକରାୟ RWX0230177

�ୀ /91274 32 128 941ଉବK ଶୀ ପାଇକରାୟ  ା ପଦ# ନାଭ ପାଇକରାୟ RWX1005354

�ୀ /92275 26 128 942ପି ପାମBି  ା ଡି ପLୁK ରାଓ RWX0822791

ପ ୁ /92276 38 128 943ଡି.ସେୁରସ ରାଓ ପି ଡି ଗେୁO@ର ରାଓ RWX0280941

ପ ୁ /92277 37 128 944ଡି ପLୁK ରାଓ ପି ଡି ଗେୁO@ର ରାଓ RWX0822809

ପ ୁ /92278 31 128 945ଡି ନାେଗଶ ରାଓ ପି ଗେୁO@ର ରାଓ RWX0462945

ପ ୁ /93279 36 128 946ସେୁରଶ ପାଇକରାୟ ପି େଚତୖନ� ପାଇକରାୟ RWX0463315

ପ ୁ /94280 52 128 947ରାମଚ(
  ପରଜା ପି ଘାସି ପରଜା KBH1327667

ପ ୁ /95281 35 128 948େସାମନାଥ ଜାନୀ ପି ରାଜୁ ଜାନୀ RWX0280974

�ୀ /95282 32 128 949ସାବିତ
ୀ ଜାନୀ  ା େସାମନାଥ ଜାନୀ RWX0280966

ପ ୁ /95283 28 128 950ସେBାଷ ଜାନୀ ପି ରାଜୁ ଜାନୀ RWX0902270

�ୀ /95284 59 128 951ସନୁାମଣି ଶଗଡିଆ  ା ଘେନ@ର ଶଗଡିଆ RWX0230128

�ୀ /95285 43 128 952େଦ
 ୗପଦୀ ଶଗଡିଆ ପି ଘେନ@ର ଶଗଡିଆ RWX0230110

ପ ୁ /96286 30 128 953ଭାଗିରଥି ବୁରୁଡି ପି ବନମାଳି ବୁରୁଡି RWX0333963

�ୀ /97287 49 128 954ବି. ରାଧା  ା ବି. େଗାବି( ରାଓ KBH1327600

ପ ୁ /98288 58 128 955ଲ9#ୀନାରାୟଣ ବୁରୁଡି ପି ବୁଦୂ ବୁରୁଡି OR/12/085/164321

�ୀ /98289 39 128 956େକୗଶଲ�ା ବୁରୁଡି  ା ଲ9#ୀନାରାୟଣ ବୁରୁଡି KBH1630417

�ୀ /98290 28 128 957ସ�ିତା ବୁରୁଡି ପି ଲ9#ୀ ନାରାୟଣ ବୁରୁଡି RWX0463026

ପ ୁ /98A291 65 128 958ରାମନାଥ ବୁରୁଡି ପି ବୁଦୁ ବୁରୁଡି JLN1353390

�ୀ /98A292 55 128 959ମdୁା ବୁରୁଡି  ା ରାମନାଥ ବୁରୁଡି RWX0759589

�ୀ /98A293 30 128 960ମିତା ବୁରୁଡି ପି ରାମନାଥ ବୁରୁଡି RWX0759696

ପ ୁ /98A294 28 128 961ବିକ
ମ ବୁରୁଡି ପି ରାମନାଥ ବୁରୁଡି RWX0759647

�ୀ /99295 42 128 962ପାବK ତୀ ବୁରୁଡି  ା ବନମାଳି ବୁରୁଡି OR/12/085/164320

�ୀ /99296 32 128 963ପରେମ@ରୀ ବୁରୁଡି ପି ବନମାଳୀ ବୁରୁଡି RWX0099317

ପ ୁ /100297 70 128 964ଗେୁO ର େବେହରା ପି ଗଣପତି େବେହରା RWX0334045

�ୀ /100298 28 128 965ବି.ବିଦ�ା ଧରି ପି ବି.େଗାବି( ରାଓ RWX0664276

5 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାB େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH  ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /100299 44 128 966ସବୁLK ନାୟକ  ା ଗେଣଷ ନାୟକ KBH1327733

ପ ୁ /100300 42 128 967ଗେଣଶ ନାୟକ ପି ସବୁାସ ନାୟକ KBH1327097

ପ ୁ /100301 41 128 968ବିଜୟ ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ନାୟକ KBH1327428

ପ ୁ /100302 28 128 969ନିର8ନ ନାୟକ ପି ସବୁାସ ନାୟକ RWX0463240

�ୀ /101303 48 128 970ପି. େଜ�ାତିଲ9#ୀ .  ା ପି. ଗେୁO@ର ରାଓ . KBH1324656

ପ ୁ /102304 41 128 971ଲ9#ୀ ନାରାୟଣ ଗBାୟତ ପି େଗାପୀନାଥ ଗBାୟତ KBH1327501

ପ ୁ /103305 29 128 972ଅନିଲ ଗBାୟତ ପି େଗାପୀନାଥ ଗBାୟତ RWX0463067

ପ ୁ /103306 42 128 973ବୁଲୁ ସନୁା ପି ନରହରି ସନୁା KBH2145415

�ୀ /104307 59 128 974ସାବିତ
ି  ବୁରୁଡି ପି ନ( ବୁରୁଡି KBH1327519

ପ ୁ /104308 41 128 975କୃD ବୁରୁଡି ପି ନ( ବୁରୁଡି KBH1327527

ପ ୁ /104309 26 128 976ଈ@ର ନାୟକ ମା ସଶିୁଳା ବାଘ RWX0759258

ପ ୁ /105310 46 128 977ଜି.େଗାପି . ପି ଜି.ଜଗଲୁୁ . KBH1327816

�ୀ /105311 28 128 978ସଷୁମା ବୁରୁଡି ପି ରାେଜ(
  ବୁରୁଡି RWX0664243

ପ ୁ /106312 49 128 979ରାେଜ(
  ବୁରୁଡି ପି ବୁଦୁ ବୁରୁଡି RWX0281006

ପ ୁ /106313 25 128 980ହରିl(
  ବୁରୁଡି ପି ରାେଜ(
  ବୁରୁଡି଼ RWX0902346

ପ ୁ /106314 22 128 981ଭାରତ ବୁରୁଡି ପି ରାେଜ(
  ବୁରୁଡି RWX1086164

�ୀ /107315 40 128 982ମଂଜୁ ମଦୁୁଲୀ  ା ସେBାଷ ମଦୁୁଲୀ KBH1327485

�ୀ /107316 39 128 983କାଳୀମଣି ମଦୁୁଲି ପି ଘାସି ମଦୁୁଲି KBH1327758

ପ ୁ /107317 20 128 984ରବୀ(
  ମଦୁୁଲି ପି ସେBାଷ ମଦୁୁଲି RWX1230630

ପ ୁ /108318 39 128 985କୃD ବୁରୁଡି ପି ନ( ବୁରୁଡି OR/12/085/164226

�ୀ /109319 40 128 986ଗଲୁଜାର େବଗମ ପି ଏ�. େକ. ମିସକି2 KBH1327394

ପ ୁ /110320 48 128 987ଡି.େଭେHଟା ପାପାରାଓ ପି ଡି. ଆପାରାଓ KBH2145258

�ୀ /110321 41 128 988ସାବିତ
ୀ େସଠୀ  ା ଡି.େଭେHଟା ପାପାରାଓ KBH1324920

ପ ୁ /110322 40 128 989େସାେମଶ େସଠୀ ପି େମାହନ େସଠୀ KBH1324755

ପ ୁ /111323 28 128 990ରାେଜଶ ପାଣି ପି ବ�ରାଜ ପାଣି RWX0462747

�ୀ /112324 45 128 991ପଦ# ା ପରଜା  ା ବୀଣା ପରଜା KBH1344092

�ୀ /113325 53 128 992ସଜୁାତା ପ\ନାୟକ  ା ଅେଶାକ ପ\ନାୟକ RWX1005081

�ୀ /113326 77 128 993ଶାBି କମୁାରୀ ପ\ନାୟକ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପ\ନାୟକ RWX1267004

ପ ୁ /113327 50 128 994ଗେୁO@ର ପ\ନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ\ନାୟକ KBH1327550

ପ ୁ /113328 48 128 995େମାହନ ପ\ନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ\ନାୟକ KBH1327618

�ୀ /113329 42 128 996ପାବନୀ କମୁାରୀ ପ\ନାୟକ  ା ଗେୁO@ର ପ\ନାୟକ KBH1327543

�ୀ /113330 40 128 997ସଜୁତା ପ\ନାୟକ  ା େମାହନ ପ\ନାୟକ KBH2144749

ପ ୁ /114331 31 128 998େକୖଳାସ ରଣା ପି େସାମନାଥ ରଣା RWX0333989

�ୀ /115332 48 128 999ବି.ଲ9#ୀ ମା ଜି ଜଗଲୁୁ ଆnା RWX0782110

�ୀ /115333 34 128 1000ସନିୁତା ମଦୁୁଲି ପି ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି RWX0230375

�ୀ /116334 49 128 1001ବି ଗଲିୁ ପି ତାଉଡି େସଠୀ RWX0462853

ପ ୁ /117335 60 128 1002ନିଳା ଖିଲ ପି ହରି ଖିଲ OR/12/085/164437

�ୀ /118336 35 128 1003କିରଣି ସାହୁ  ା ଧବେଳ@ର ସାହୁ RWX0956979

�ୀ /118337 29 128 1004ଇ(ୁମତି ସାହୁ ପି ଭାfର ସାହୁ RWX0462788

ପ ୁ /119338 57 128 1005ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ଯଧିୁoିର ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0888529

�ୀ /119339 53 128 1006ବିDୁପ
ିୟା ପାଣିଗ
ାହୀ  ା ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0888545

�ୀ /119340 28 128 1007କବିତା ପାଣିଗ
ାହି ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ
ାହି RWX1005206

�ୀ /119341 23 128 1008ଶଭୁଶ
ୀ ପାଣିଗ
ାହି ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ RWX1005016

ପ ୁ /119342 67 128 1009ମୃତ�8ୁୟ ତ
ିପାଠୀ ପି ବିନାୟକ ତ
ିପାଠୀ KBH1669811

�ୀ /119343 60 128 1010ପHଜିନି ତ
ିପାଠୀ  ା ମୃତ�8ୁୟ ତ
ିପାଠୀ RWX0100164

ପ ୁ /119344 44 128 1011ସ8ୟ କମୁାର ତ
ୀପାଠୀ ପି ମୃତ�8ୁୟ ତ
ୀପାଠୀ KBH1350065

�ୀ /120345 32 128 1012ଶଶୁଳିା େବନ�ା  ା ତ
ିେଲାଚନ େବନ�ା RWX1026889

ପ ୁ /120346 32 128 1013ତ
ିେଲାଚନ େବନ�ା ପି ପିତବାସ େବନ�ା RWX1026897

�ୀ /121347 40 128 1014ଆର. ଦାନK ୀ .  ା ଆର. ଶ
ୀନିବାସ . KBH1328137

ପ ୁ /122348 46 128 1015ବାବୁଲା ପରିଡା ପି ନାରାୟଣ ପରିଡା KBH1328533

ପ ୁ /122349 26 128 1016ଡି ବିକାଶ କମୁାର ରାଓ ପି ଡି ଜଗେମାହନ ରାଓ RWX0822965

�ୀ /123350 44 128 1017ନିଲ(ୀ କମୁାରୀ ପାଢୀ  ା ହାଡି ବ=ୁ ଦାସ RWX0100701

�ୀ /124351 36 128 1018ଶାBି ପରଜା ପି ମାଧବ ପରଜା KBH2145217

ପ ୁ /125352 45 128 1019ଆର. ଶ
ୀଣ ୁ. ପି ଆର.ଜାନକୀ ରାମଲୁ KBH1328061

�ୀ /125353 45 128 1020ଡି. ମତୁ�ାଲୁ . ପି ଡି. ଗେଣଶ . KBH1328178

ପ ୁ /125354 42 128 1021ଆର ଦୟା ପି ଆର ଚ(
 RWX0462648

�ୀ /126355 38 128 1022ସସ#ିତା ମଲ/ ିକ  ା ଭରତ ଚ(
  ମଲ/ ିକ RWX0884882

ପ ୁ /126356 37 128 1023ଭରତ ଚ(
  ମଲq ିକ ପି ମେହ(
  ପ
ସାଦ ମଲq ିକ KBH1630334

�ୀ /127357 41 128 1024ମିନା9ୀ ମାଝି  ା ପଦ# ନ ମାଝି RWX0100693

�ୀ /128358 23 128 1025ବrିପୀଲି ରାମ�ା ପ\ନାୟକ  ା ବrିପିଲି ସେୁରଶ ପ\ନାୟକ RWX1155225

�ୀ /128359 40 128 1026ପLୂSମା ରଣା  ା ଗେୁO@ର ରଣା KBH1630391

ପ ୁ /128360 35 128 1027ର8ିତ ରାଣା ପି କନୁା ରାଣା RWX1227818

6 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାB େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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�ୀ /129361 33 128 1028ରଶ# ିତା ଗBାୟତ ପି େଗାପିନାଥ ଗBାୟତ KBH2145647

ପ ୁ /129362 38 128 1029ପି. ଶିବନାରାୟଣ ପି ପି. ଭି.  ାମୀ KBH1630409

ପ ୁ /130363 38 128 1030ପ
ସାଦ ବୁରୁଡୀ ପି ନ( ବୁରୁଡୀ KBH1630425

�ୀ /131364 67 128 1031ପି. ଇରାମା  ା ପି. ଭି.  ାମୀ KBH1630441

ପ ୁ /132365 51 128 1032ସିମାbଳ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX1227792

�ୀ /132366 43 128 1033ଭାରତୀ ସାହୁ  ା ସୀମାbଳ ସାହୁ RWX0099333

ପ ୁ /132367 23 128 1034କାRSକ ସାହୁ ପି ସିମାbଳ ସାହୁ RWX1004985

�ୀ /133368 48 128 1035ପି.ସର ତୀ ମା ପି.ଇରାମା  RWX0230227

ପ ୁ /133369 25 128 1036େଲାକନାଥ େଗୗଡ ମା ସର�ଵତୀ େଗୗଡ RWX1048404

�ୀ /135370 55 128 1037କBୁଳା ଶବର  ା ଦୟାନିଧି ଶବର KBH2145811

ପ ୁ /135371 36 128 1038ପରୁୁେଷାRମ ଶବର ପି ଦୟାନିଧି ଶବର KBH2145332

ପ ୁ /135372 33 128 1039କପିେଳ(
  ଶବର ପି ଦୟାନିଧି ଶବର KBH2144905

ପ ୁ /136373 36 128 1040ସେୁର(
  ନାଥ ରଣା ପି େସାମନାଥ ରଣା KBH2145878

�ୀ /136374 31 128 1041ଗ=ବK ୀ ରଣା  ା ସେୁର(
 ନାଥ ରଣା RWX0462812

ପ ୁ /137375 47 128 1042େସଖ ତା`ଉ_ିନବାବା  ପି େସଖ �ସକିନ RWX0099341

�ୀ /137376 39 128 1043ନୁରଜା2 େବଗ� ପି ଏ� େକ ମିfି2 KBH2145241

ପ ୁ /138377 43 128 1044ଗେଣଶ ନାଗ ପି େଗାପାଳ ନାଗ KBH1710763

�ୀ /138378 38 128 1045ମନିୁ ନାଗ  ା ଗେଣଶ ନାଗ KBH1710771

ପ ୁ /139379 36 128 1046ପି.ରାେଜଶ ପି ପି.ନାରାୟଣ ରାଓ KBH2145639

�ୀ /140380 41 128 1047ଏ�. ସେରାଜିନି  ା ଏ�. ତ
ିପତି KBH2144988

�ୀ /141381 32 128 1048ଦୁଗGେଦବୀ ଡାକଆୁ ପି ଇ@ର ଡାକଆୁ RWX0334052

�ୀ /142382 52 128 1049ତୁଳସା ଡାକଆୁ  ା ଇ@ର ଡାକଆୁ RWX0099366

�ୀ /142383 30 128 1050ଇତିଶ
ୀ ଡାକଆୁ ପି ଇ@ର ଡାକଆୁ RWX0462879

ପ ୁ /144384 57 128 1051ରାମ ଚ(
  େବେହରା ପି ଭଦ
  େବେହରା RWX0099374

�ୀ /144385 44 128 1052ସନିୁତା େବେହରା  ା ରାମଚ(
  େବେହରା RWX0099382

�ୀ /144386 21 128 1053ଅ[ିକା ଖସ/ ା ପି ନବିନ ଖସ/ ା RWX1170406

ପ ୁ /145387 35 128 1054ଅନିଲ େଖାସଲା ପି ଅବିନାଶ େଖାସଲା KBH2145399

�ୀ /145388 31 128 1055ସନିୁତା ପରଜା  ା ନକଳୁ ପରଜା RWX0334029

ପ ୁ /146389 36 128 1056ନକଳୁ ପରଜା ପି ବୀଣା ପରଜା KBH2145100

ପ ୁ /146390 33 128 1057ସୀମାbଳ ପରଜା ପି ବୀଣା ପରଜା KBH2144723

�ୀ /147391 38 128 1058ଇ(ୁପ
ଭା ଗରଡା ପି େଯାେଶଫ ଗରଡା KBH1710813

ପ ୁ /147392 36 128 1059ଅମିତ କମୁାର ଗରଡା ପି େଜେସଫ ଗରଡା RWX0099390

ପ ୁ /148393 35 128 1060ପି କାେମ@ର ରାଓ ପି ପି ନାରାୟଣ ରାଓ KBH2145357

ପ ୁ /149394 42 128 1061ପି. େଜାେଗ(
  ରାଓ ପି ପି. ରାମା ରାଓ KBH2145373

ପ ୁ /150395 63 128 1062ମାଧବ ମାଝି ପି ବଡି ମାଝି KBH2145977

ପ ୁ /150396 48 128 1063ନାରାୟଣ ମାଝୀ ପି ମାଧବ ମାଝୀ OR/12/085/164701

ପ ୁ /150397 40 128 1064ହରିକୃD ମାଝୀ ପି ମାଧବ ମାଝୀ OR/12/085/164704

�ୀ /150398 39 128 1065େକୗଶଲ�ା ମାଝୀ ପି ମାଧବ ମାଝୀ KBH1350271

ପ ୁ /150399 37 128 1066ବଳରାମ ମାଝି ପି ମାଧବ ମାଝି RWX0099275

�ୀ /150400 37 128 1067ମିନି ମାଝି  ା ହରିକୃD ମାଝି RWX0281014

ପ ୁ /150401 58 128 1068ବୁଦୁ ନାୟକ ପି ଅଜୁK ନ ନାୟକ RWX1005032

�ୀ /150402 50 128 1070ବିଜୟ ନାୟକ  ା ବୁଦୁ ନାୟକ RWX1004662

�ୀ /150403 21 128 1071ପLୂSମା ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ନାୟକ RWX1170315

ପ ୁ /150404 26 128 1072ରାେଜ(
  ନାsକ ପି ବୁଦୁ ନାୟକ RWX0822874

�ୀ /151405 60 128 1073ହୀରାମଣି ସାଗର  ା ଲିଲି ସାଗର OR/12/085/164671

ପ ୁ /151406 29 128 1074ଶବି ସାଗର ମା ହିରାମଣି ସାଗର RWX0462895

�ୀ /152407 35 128 1075ମଧସୁ# ିତା ଖରା ପି ନବୀନ ଚ(
  ଖରା KBH2145910

�ୀ /153408 54 128 1076େକ ବିଜୟ ଲ9#ୀ  ା େକ ଶHର ରାଓ RWX0367433

�ୀ /153409 40 128 1077େକ ସଗୁଣୁା ପି େକ ଶHର ରାଓ KBH2145761

�ୀ /153410 36 128 1078େକ େଜ�ାତି ପି େକ ଶHର ରାଓ KBH2145324

ପ ୁ /153411 58 128 1079େକ ଶHର ରାଓ ପି େକ ଆପା ରାଓ RWX0367441

�ୀ /154412 33 128 1080ସଶିୁଳା େଗାଲରି  ା ତ
ିପତି େଗାଲରି KBH2145605

ପ ୁ /154413 36 128 1081ତ
ିପତି େଗାରଲି ପି ସଦାଶିବ େଗାରଲି RWX0099408

�ୀ /155414 37 128 1082ଜାନକୀ ନାଗ  ା ସଂଜୟ ନାଗ RWX0099416

�ୀ /156415 57 128 1083ହିରାମଣି ଗରଡା  ା କମୁଦନ ଗରଡା KBH2145506

ପ ୁ /156416 28 128 1084କଦୁରତ ରହିମ ଖା2 ପି ଆକବର ଖା2 RWX0664193

�ୀ /158417 24 128 1085ରୁପା ଦାସ ପି ସେBାଷ କମୁାର ଦାସ RWX1005263

�ୀ /160418 35 128 1086ବିଜୟଲ9#ୀ ଶଗଡିଆ ପି ନରସିଂହ ଶଗଡିଆ KBH2145571

ପ ୁ /160419 35 128 1087ଶ�ାମଘନ ଶଗଡିଆ ପି ନରସିଂହ ଶଗଡିଆ KBH2145480

�ୀ /160420 29 128 1088ଜାନକୀ ଶଗଡିଆ  ା ଶ�ାମଘନ ଶଗଡିଆ RWX0462697

�ୀ /163421 46 128 1089ବିମଳା କେତରି  ା ଅଜୁK ନ କେତରି KBH2145043

ପ ୁ /164422 48 128 1090ଅଜୁK ନ କେତରି ପି େସାନୁ କେତରି KBH2145050

7 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାB େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH  ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /165423 36 128 1091ସBନ ବାଘ ପି ଘାସିରାମ ବାଘ KBH2145316

ପ ୁ /166424 62 128 1092ରାମ ପ
ସାଦ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପ
ସାଦ KBH2145696

ପ ୁ /166425 25 128 1093ବିକାଶ ପ
ସାଦ ପି ଅେଯାଧ�ା ପ
ସାଦ RWX0888511

ପ ୁ /168426 69 128 1094ଲବ ଦାସ ପି ଅଜୁK ନ ଦାସ RWX0099440

�ୀ /169427 52 128 1095ଚିBା କମୁାରୀ  ା ରାମ ପ
ସାଦ KBH2145662

�ୀ /170428 44 128 1096େକ.ଶାରଦା ପ\ନାୟକ  ା ଶଶିଭୂଷଣ ପ\ନାୟକ KBH2145209

ପ ୁ /171429 52 128 1097େକ. ମତୁୁ ାମୀ ପି ଆt. କ
 ିDା KBH2144939

ପ ୁ /172430 52 128 1098ଧିେର(
  କମୁାର େଜନା ପି ବାuାନିଧି େଜନା RWX0367466

�ୀ /172431 46 128 1099ପ
ମିଳା େଜନା  ା ଧିେର(
  କମୁାର େଜନା RWX0099465

�ୀ /172432 38 128 1100କମୁଦିୁନୀ େଜନା  ା ସକୁାB େଜନା RWX0099473

ପ ୁ /173433 36 128 1101ରିH ୁବୁରୁଡି ପି ରାମନାଥ ବୁରୁଡି KBH2144798

�ୀ /173434 28 128 1102ଦିOିମୟୀ ବୁରୁଡି  ା ରିH ୁବୁରୁଡି RWX1004670

�ୀ /173435 36 128 1103େପ
ମ ଆଭାସିନୀ ଉେଜ ପି ବିେର(
  କମୁାର ଉେଜ KBH2145035

�ୀ /174436 37 128 1104ଦିOିମୟୀ ଲିମା ପି ଗରୁୁନାଥ ଲିମା RWX0243428

ପ ୁ /174437 26 128 1105ପଵନ ପଜୁାରୀ ମା ସବିତା ପଜୁାରୀ RWX1048396

�ୀ /175438 36 128 1106ଜୟBୀ ଗBାୟତ ପି େଗାପିନାଥ ଗBାୟତ KBH2145381

�ୀ /176439 27 128 1107ମନ ିନୀ ଘେଡଇ ପି ମାନ� କମୁାର ଘେଡଇ RWX0608125

�ୀ /176440 39 128 1108ରମଣି ହରିଜନ  ା ଜାେଗ@ର ସିଂ ହରିଜନ RWX0099481

ପ ୁ /177441 55 128 1109ମାନସ କମୁାର ଘେଡ଼ଇ ପି ସନାତନ ଘେଡ଼ଇ RWX0281022

ପ ୁ /177442 23 128 1110ପ
ଦିପ ହBାଳ ପି ମାଧବ ହBାଳ RWX1148774

ପ ୁ /177443 28 128 1111ସେBାଷ ପ
ସାଦ ପି ଅେଯାଧ�ା ପ
ସାଦ RWX0664300

�ୀ /177444 26 128 1112ତିତିଲି ପ
ସାଦ ପି ଅେଯାଧ�ା ପ
ସାଦ RWX0664284

�ୀ /178445 58 128 1113ଜି  LKଲତା ମା ଜି ପଦ# ାବତି KBH2145845

�ୀ /179446 35 128 1116ରାଇମତି ବାଘ  ା ପLୂKଚ(
  ବାଘ RWX1039189

ପ ୁ /179447 37 128 1117ପLୂKଚ(
  ବାଘ ମା େକୗଶଲ�ା ବାଘ RWX1039197

�ୀ /179448 47 128 1118ମdୁା ନାଗ  ା କ
ିDା ନାଗ KBH2144921

ପ ୁ /179449 28 128 1119ରବି(
  ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ RWX0664268

�ୀ /180450 42 128 1120ପି ଶ
ିେଦବି  ା ପି ନିର8ନ ରାଓ RWX0099499

ପ ୁ /180451 28 128 1121କେହ� ୟା ସନୁା ପି ସଇତା ସନୁା RWX0664250

�ୀ /181452 39 128 1122ପି ସ�ିତା  ା ପି ଦିେଲ@ର ରାଓ RWX0099507

�ୀ /181453 27 128 1123ଏମ. ଆରିକା ପି ଏମ.ରାମଚ(
  ରାଓ RWX0664235

�ୀ /182454 30 128 1124ବrିପିଲି କମୁାରୀ ପି ବି.ସତ�ନାରାୟଣ . RWX0664227

�ୀ /182455 41 128 1125ଗିତା ପ\ନାୟକ  ା ଲି�ରାଜ ପ\ନାୟକ KBH2145191

ପ ୁ /183456 38 128 1126ରାମଚ(
  ଖିଲ ପି ନରହରି ଖିଲ KBH2145472

�ୀ /183457 34 128 1127ରୁବି ଖିଲ  ା ରାମଚ(
  ଖିଲ RWX0463232

ପ ୁ /184458 34 128 1128ଅ9ୟ କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ଇ@ର ଡାକଆୁ KBH2144855

ପ ୁ /184459 31 128 1129ଅwିର ସାଗର ପି େଗୗର ସାଗର RWX0664219

ପ ୁ /185460 32 128 1130ହାଡି ବିେଷାୟୀ ପି େସାମନାଥ ବିେଷାୟୀ RWX0462820

�ୀ /185461 39 128 1131ରିନା ପରଜା  ା ରବି ପରଜା RWX0664201

ପ ୁ /186462 30 128 1132ଲ9#ି ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ RWX0333971

�ୀ /187463 22 128 1133ବବିତା ବୁରୁଡି ପି ବନମାଳି ବୁରୁଡି RWX1202456

�ୀ /187464 37 128 1134ସଷୁମା ପରିxା  ା େଦବଦR ପରିxା RWX0463091

�ୀ /188465 55 128 1135ଲ9#ୀ େଗାଲରୀ  ା ନାରାୟଣ େଗାଲରୀ RWX0463018

ପ ୁ /188466 38 128 1136ଭରତ େଖାସଲା ପି ଧନୀ େଖାସଲା RWX0607887

�ୀ /188467 32 128 1137ପyୁା8ଳୀ େଖାସ/ ା ପି ଧନି େଖାସ/ ା RWX0759662

�ୀ /188468 35 128 1138ଚ(
 ାବତୀ ନାଇକ  ା ଭରତ େଖାସ/ ା RWX0607895

ପ ୁ /188469 44 128 1139ପି ନ(ୀ ପି ପି ଭି  ାମି RWX0334037

�ୀ /189470 50 128 1140ହିରାମଣି ଭତ
ା  ା େଲାକନାଥ ଭତ
ା RWX0463117

ପ ୁ /190471 41 128 1141େଯାେଗ(
  କମୁାର ଶକୁ/ ମା ଉଷା ଶକୁ/ RWX0462952

�ୀ /191472 23 128 1142ଜ[ବୁତୀ ସାକିଯା  ା ଡ[ ୁସାକିଯା RWX1048347

ପ ୁ /191473 29 128 1143ଡ[ ୁଶାଖ�ା ପି ମ�ଳା ଶାଖ�ା RWX0607960

�ୀ /191474 54 128 1144ଶାଖ�ା ସମାରୀ  ା ଶାଖ�ା ମ�ଳା RWX0464289

�ୀ /192475 69 128 1145ଏ. ଚ(
 ାମା  ା ଏ. ପାରିନାଇଡୁ RWX0608042

ପ ୁ /193476 23 128 1146ଓକଁାର ସାହୁ ପି ଅ@ିନୀ କମୁାର ସାହୁ RWX1039205

�ୀ /194477 29 128 1147ପୀ େଦଵୀ  ା ପୀ ବାଲାଜୀ RWX1048354

�ୀ /195478 25 128 1148େକ. େଜ�ାତି  ା େକ. ରାବଣା RWX1039346

ପ ୁ /195479 58 128 1149କbାଡା ରାବଣା ପି କbାଡା ରାମାରାଓ KBH1338615

�ୀ /195480 48 128 1150କbାଡା ସତ�ବତୀ  ା କbାଡା ରାବଣା KBH1293463

ପ ୁ /196481 41 128 1151ବିଭୁ ପ
ସାଦ ନାୟକ ପି ଅଭିରାମ ପ
ସାଦ ନାୟକ RWX1075050

�ୀ /196482 42 128 1152ବିଜଯ ଲ9#ୀ ପାଣିଗ
ାହୀ  ା ବିଭୁ ପ
ସାଦ ନାୟକ RWX1072354

ପ ୁ /197483 23 128 1153ରାେଜଶ ନାଗ ପି ପ
ଦୀପ ନାଗ RWX1155183

�ୀ /197484 21 128 1154ମମିତ। ଶଗଡିଆ ପି ନରସିଂହ ଶଗଡିଆ RWX1072388

8 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାB େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH  ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /198485 53 128 1155ଏସ କନକ ରତ� ମ  ା ଏସ ନାରସମୁଲୁୁ RWX1156017

ପ ୁ /198486 21 128 1156ପି ପବନ କମୁାର ମା ପି `େଯାତି ଲ9#ୀ RWX1075068

ପ ୁ /198487 63 128 1157ଏସ ନାରସମୁଲୁୁ ପି ଏସ ଅHନା RWX1156009

�ୀ /199488 23 128 1158ତୁଲସୀ ନାୟକ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ନାୟକ RWX1082486

ପ ୁ /64489 20 128 1371େଦବ ପରଜା ମା େଯାଶଦା ପରଜା RWX1285972

ପ ୁ /51490 21 128 1372େମାହନ ନାଗ ପି ରାଜ କମୁାର ନାଗ RWX1285980

�ୀ /05491 29 128 1375ସବୀନା ବାେନା  ା ଏସ.େକ ଆନସାର ଅଲ/ ୀ RWX1287994

�ୀ /28492 20 128 1376ଉଷା େଖାସଲା ପି କିବ2 େଖାସଲା RWX1288000

�ୀ /53493 20 128 1377ଗାୟତ
ୀ େଖାରା ମା ବାସBୀ େଖାସଲା RWX1288018

�ୀ /5494 22 128 1379କ
 ିତିକା େବେହରା ପି ପbାନନ େବେହରା RWX1297936

ପ ୁ /5495 19 128 1380ସଭୁମ େବେହରା ପି ପbାନନ େବେହରା RWX1297969

�ୀ /5496 25 128 1381କରିସ#ା େବେହରା ପି ପbାନନ େବେହରା RWX1298082

ପ ୁ /113497 18 128 1387ଅମିତ କମୁାର ପଟନାଏ{ ପି ଗେୁOPଵର ପଟନାଏ{ RWX1304492

�ୀ /90498 19 128 1405ଇ. ପ
ିୟHା ମା ଇ. େଜ�ାତି RWX1324953

�ୀ /77499 18 128 1408ମାମାଲି ପ
ଧାନ ମା ସାବିତ
ୀ ପ
ଧାନ RWX1325190

�ୀ /67500 18 128 1409େକଶରୀ େଗାଲରୀ ମା ମାଳତି େଗାଲରୀ RWX1325513

�ୀ /79501 25 128 1410ଜି. ବୁଜି  ା ଜି. ଆେରଶ ୁ RWX1325547

�ୀ /74502 32 128 1412ପି. ଭାରତୀ  ା ପି. ଗେୁOPଵର ରାଓ RWX1331933

ପ ୁ /R-II503 22 128 1159ସ[ିc ଘେଡଇ ପି ମାନସ କମୁାର ଘେଡଇ RWX1149566

ପ ୁ /1504 64 128 1160ଦୀପକ ପ
ଧାନ ପି ଉଦୟନାଥ ପ
ଧାନ KBH1327089

�ୀ /1505 55 128 1161ସମୁୀତ
 ା ପ
ଧାନ  ା ଦୀପକ ପ
ଧାନ KBH1327071

�ୀ /1506 31 128 1162ସଭୁସ#ିତା ପ
ଧାନ ପି ଦୀପକ ପ
ଧାନ RWX0230243

ପ ୁ /2507 34 128 1163ବିରଭଦ
  େନଗି ପି ନ(କିେଶାର େନଗି KBH1350313

�ୀ /4508 42 128 1164ସସ#ିତା ପ\ନାୟକ ପି ଜୟ ପ
ସାଦ ପ\ନାୟକ RWX0544155

�ୀ /4509 41 128 1165ସବିତା ପ\ନାୟକ ପି ଜୟ ପ
ସାଦ ପ\ନାୟକ RWX0544163

ପ ୁ /4510 56 128 1166ବିନାୟକ ସାହୁ ପି ମରୂଲି ସାହୁ KBH2144848

�ୀ /4511 50 128 1167ଭାରତି ସାହୁ  ା ବିନାୟକ ସାହୁ RWX0281048

ପ ୁ /4512 27 128 1168ଶିବଶ[ ୁସାହୁ ପି ବିନାୟକ ସାହୁ RWX0607903

�ୀ /4513 23 128 1169ବିDୁପ
ିୟା ସାହୁ ପି ବିନାୟକ ସାହୁ RWX1039163

ପ ୁ /5514 53 128 1170ପbାନନ େବେହରା ପି ମାଧବ େବେହରା KBH2145670

�ୀ /5515 44 128 1171ଲିଲି କମୁାରୀ େବେହରା  ା ପbାନନ େବେହରା KBH2145688

�ୀ /6516 68 128 1172ସନିୁତି ପ\ନାୟକ  ା ଜୟକୃD ପ\ନାୟକ KBH1710821

ପ ୁ /6517 47 128 1173ଚିRର8ନ ପ\ନାୟକ ପି ଜୟକୃD ପ\ନାୟକ KBH2145001

�ୀ /6518 40 128 1174ରାଧାରାଣୀ ପ\ନାୟକ  ା ଚିRର8ନ ପ\ନାୟକ KBH2145787

ପ ୁ /6519 40 128 1175ଜିେତ(
  ପ\ନାୟକ ପି ଜୟକୃD ପ\ନାୟକ RWX0242768

ପ ୁ /7520 36 128 1176ସେୁର(
  ଦାସ ପି ଲବ ଦାସ KBH1350214

�ୀ /08521 23 128 1177ଶ
ାବଣୀ ପାଢୀ ପି ସବୁାଶ ଚ(
  ପାଢୀ RWX1087766

ପ ୁ /8522 60 128 1178ସବୁାସ ଚ(
  ପାଢୀ ପି ଦିନବ=ୁ ପାଢୀ KBH2144871

�ୀ /8523 49 128 1179ମିନତୀ କମୁାରୀ ପାଢୀ  ା ସବୁାଷ ଚ(
  ପାଢୀ RWX0099176

ପ ୁ /9524 62 128 1180ବାସେୁଦବ ଭତ
ା ପି ଅନିରୁ^ ଭତ
ା OR/12/085/204426

�ୀ /9525 57 128 1181ଫଲୁମଣି ଭତ
ା  ା ବାସେୁଦବ ଭତ
ା OR/12/085/204427

ପ ୁ /9526 37 128 1182ନିତ�ାନ( ଭତ
ା ପି ବାସେୁଦବ ଭତ
ା RWX0536151

�ୀ /9527 24 128 1183ଯେଶାଦା ଭତ
ା ପି ନରହରି ନ( RWX1004696

�ୀ /9528 28 128 1184ପଦ# ାବତୀ ଗରଡା  ା ନିତ�ାନ( ଭତ
ା RWX1188408

ପ ୁ /10529 60 128 1185ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ KBH2144830

ପ ୁ /10530 36 128 1186ସଦୁK ଶନ ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାହୁ KBH2144772

ପ ୁ /10531 29 128 1187ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ RWX0434357

ପ ୁ /11532 53 128 1188ଅନୀଲ କମୁାର ପ|ା ପି େଲାକନାଥ ପ|ା RWX0099549

�ୀ /11533 49 128 1189ସବିତା କମୁାରୀ ପତ
ୀ  ା ଅନିଲ କମୁାର ପ|ା RWX0099556

�ୀ /12534 60 128 1190ଜୟBି େଲHା  ା ଶବୁାଷ ଚ(
  େଲHା OR/12/085/164068

ପ ୁ /12535 58 128 1191ବିଧାନ ଚ(
  େଲHା ପି ପଦନ େଲHା KBH1324672

ପ ୁ /12536 50 128 1192ସେBାଷ କମୁାର େଲHା ପି ପଦନ େଲHା KBH1344019

�ୀ /12537 47 128 1193ସ8dୁା େଲHା  ା ସେBାଷ କମୁାର େଲHା RWX0099093

ପ ୁ /12538 44 128 1194ସଂଜୟ କମୁାର େଲHା ପି ସବୁାଷ ଚ(
  େଲHା RWX0099572

�ୀ /12539 40 128 1195ସଜୁାତା େଲHା  ା ସ8ୟ କମୁାର େଲHା RWX0099150

�ୀ /13540 78 128 1196ଶ
ୀ ମତି େଗାରୀ ମିଶ
  ା ଅନK ଜାମୀ ମିଶ
 RWX0099614

ପ ୁ /13541 58 128 1197ଭବାନୀ ଶHର ମିଶ
 ପି ଅBଯ�Gମୀ ମିଶ
 KBH1326891

�ୀ /13542 49 128 1198ଶ
ୀ ମତି କୃDା ମିଶ
 ପି ଅBଯ�Gମୀ ମିଶ
 RWX0099622

ପ ୁ /13543 29 128 1199ବିଭୁଦR ମିଶ
 ପି ଭବାନି ଶHର ମିଶ
 RWX0422451

�ୀ /13544 25 128 1200େଲାପାମଦୁ
 ା ମିଶ
 ପି ଭବାନି ଶHର ମିଶ
 RWX0822841

�ୀ /13545 57 128 1201ଭାରତୀ ତ
ିପାଠୀ  ା ଭବାନୀ ଶHର ମିଶ
 KBH1326883

ପ ୁ /14546 62 128 1202େଗାବ K̂ ନ ଅମାନାତ� ପି ବଳଭଦ
  ଅମାନାତ� KBH1350115

9 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାB େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH  ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /14547 51 128 1203ରତ� ମଣୀ ଅମାନାତ�  ା େଗାବ K̂ ନ ଅମାନାତ� KBH1350123

�ୀ /14548 29 128 1204ଡଲି ଅମନାତ� ପି େଗାବ K̂ ନ ଅମନାତ� RWX0759472

�ୀ /14549 29 128 1205ଲିଲି ଅମନାତ� ପି େଗାବ K̂ ନ ଅମନାତ� RWX0759902

ପ ୁ /14550 21 128 1206ଶ�ାମଘନ ଅମନାତ�ା ପି େଗାବ K̂ ନ ଅମନାତ�ା RWX1088830

ପ ୁ /15551 57 128 1207ବ
 ଜବ=ୁ ପରିଡା ପି ଦ|ପାଣି ପରିଡା KBH1327220

�ୀ /15552 52 128 1208ଲାବଣ� ବତୀ ପରିଡା  ା ବ
 ଜବ=ୁ ପରିଡା KBH1327238

ପ ୁ /15553 46 128 1209ବି@ େକଶବ ପରି}ା ପି ବିପ
 ଚରଣ ପରି}ା RWX0608059

�ୀ /15554 38 128 1210ରାେଜ@ରୀ ପରି}ା  ା ବି@ େକଶବ ପରି}ା RWX0608208

�ୀ /15555 28 128 1211ସ~ୁାନୀ ପରିଡା ପି ବ
 ଜବ=ୁ ପରିଡା RWX0463323

ପ ୁ /16556 69 128 1212ସୟଦ ଫକିର ପି ସୟାଦ ରେହମାନ OR/12/085/164141

ପ ୁ /16557 51 128 1213ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ରାମଚ(
  ନାୟକ KBH1350032

�ୀ /16558 60 128 1214ସୟଦ ଖାଲିଲୁନ ନିଶା  ା ସୟଦ ଚତୁ RWX0099739

ପ ୁ /17559 39 128 1215ନାରାୟଣ େକାଚିମ ପି ଶ�ାମ େକାଚିମ RWX0099648

ପ ୁ /17560 66 128 1216େମାହନ ସରାଫ ପି ଜଗନ� ାଥ ସରାଫ OR/12/085/164661

ପ ୁ /17561 23 128 1217ଅରୁନ ଶରା� ପି େମାହନ ଶରା� RWX1025832

ପ ୁ /18562 33 128 1218ଆଦିତ� ସରା� ପି ରାମପ
ସାଦ ସରା� KBH1350073

�ୀ /18563 33 128 1219ଅନନ�ା ସରା� ପି ରାମପ
ସାଦ ସରା� KBH1350081

ପ ୁ /18564 68 128 1220ରାମପ
ସାଦ ସରାଫ ପି ଜଗନ� ାଥ ସରାଫ OR/12/085/164656

�ୀ /18565 56 128 1221ଅତସୀ ସରାଫ  ା ରାମ ପ
ସାଦ ସରାଫ OR/12/085/164659

�ୀ /18566 53 128 1222ଶାBା ସରାଫ  ା େମାହନ ସରାଫ OR/12/085/164660

ପ ୁ /18567 26 128 1223େଦବାଶିଷ ସ
ଫ ପି େମାହନ ସ
ଫ RWX0960807

ପ ୁ /19568 36 128 1224େଗାବି(ା ନାଇଡୁ ପି ଇରିୟା ନାଇଡୁ KBH1350107

ପ ୁ /20569 48 128 1225େକ ଶଶିଭୁଷଣ ପ\ନାୟକ ପି େକ ସଦାସିବ ପ\ନାୟକ OR/12/085/164172

ପ ୁ /21570 65 128 1226ନ(କିେଶାର େନଗି ପି ପଶ ୁKରାମ େନଗି OR/12/085/164174

�ୀ /21571 55 128 1227ଯେଶାବBି େନଗି  ା ନ( କିେଶାର େନଗି OR/12/085/164175

�ୀ /22572 37 128 1228ଭବାନି ମହାBି  ା ମାଦିଶ
ୀନିବା� ଗOୁା KBH1349927

�ୀ /23573 69 128 1229ଡି. ଜୟ ଲ9#ୀ  ା ଡି. ଭି. ରମଣା ମRୁKୀ OR/12/085/164186

ପ ୁ /23574 53 128 1230ଡି େଗାପି କ
 ାDା ପି ଡି. ଭି. ରମଣା କ
 ାDା OR/12/085/164187

ପ ୁ /23575 49 128 1231ଡି ମରୁଲି କ
 ିDା ପି ଡି. ଭି. ରମଣା କ
 ିDା OR/12/085/164188

ପ ୁ /25576 68 128 1233ସନ�ାଶି ଖିଲ ପି ମାଧବ ଖିଲ OR/12/085/164346

�ୀ /25577 60 128 1234ଚ�ା ଖିଲ  ା ସନ�ାସି ଖିଲ OR/12/085/164347

ପ ୁ /25578 44 128 1235ତୁଲସିରାମ ଖିଲ ପି ସନ�ାସି ଖିଲ RWX0281113

�ୀ /27579 42 128 1236ସେରାଜିନୀ େଖାସଲା  ା ଜିବନ େଖାସଲା OR/12/085/164359

�ୀ /28580 66 128 1237େଶାଭାମଣି େଖାସଲା  ା ମଦନ େଖାସଲା KBH1710870

ପ ୁ /28581 42 128 1238କିବ2 େଖାସଲା ପି ମଦନ େଖାସଲା RWX1317304

�ୀ /28582 39 128 1239ଛବି େଖାସଲା  ା କିବନ େଖାସଲା RWX0099879

�ୀ /29583 50 128 1240ରୁପଧର ଖରା ମା ସନୁାଧର ଖରା RWX0099911

�ୀ /29584 45 128 1241ସ8 ୁଖରା  ା ଅଭୟ ଅମେର(
  ଖରା KBH1350321

�ୀ /29585 45 128 1242ମଣି ଖରା  ା ରୁପଧର ଖରା OR/12/085/164406

�ୀ /30586 45 128 1243ରିନା ଭ8  ା ଶରତ ଚ(
  ଭ8 OR/12/085/164403

ପ ୁ /32587 38 128 1244େମାହନ ଖରା ପି ରାେଜନ ଖରା KBH1669860

ପ ୁ /33588 55 128 1245ସରତ ବାଘ ପି ଚ(
  ବାଘ OR/12/085/164398

�ୀ /35589 60 128 1246ବାସBି େକାସଲା  ା ସଦନ େକାସଲା OR/12/085/164416

ପ ୁ /36590 52 128 1247ସତ�ବାନ େଖାସଲା ପି ସଦନ େଖାସଲା OR/12/085/164417

�ୀ /36591 45 128 1248ସାବିତ
ୀ େଖାସଲା  ା ସତ�ବାନ େଖାସଲା OR/12/085/164418

�ୀ /37592 45 128 1250ସରୁମା େଖାସଲା  ା ଶସୁାB େଖାସଲା OR/12/085/164413

�ୀ /38593 37 128 1251ମdୁା େଖମ|ୁୁ  ା କମଳେଲାଚନ େଖମ|ୁୁ KBH1349976

ପ ୁ /39594 24 128 1252ଏମ ପ
ଶାB ... ପି ଏମ େଭHଡ ରାମାନା RWX1005123

�ୀ /39595 42 128 1253ଲଳିତା ଖିଲ  ା ତୁଳସି ରାମ ଖିଲ KBH1672930

ପ ୁ /40596 39 128 1254ତ
ିନାଥ ପଜୁାରୀ ପି ମାଧବ ପଜୁାରୀ RWX0100016

ପ ୁ /41597 33 128 1255ବି. ମାେଲ@ର ରାଓ ପି ବି. ରା�ା ରାଓ KBH1350149

ପ ୁ /42598 52 128 1256ଜିେତନ ସାମBରାୟ ପି ପାBୁଲୁ ସାମBରାୟ RWX0281154

�ୀ /42599 47 128 1257ଲ9#ୀ ସାମBରାୟ  ା ଜିେତ2 ସାମBରାୟ OR/12/085/164450

ପ ୁ /43600 60 128 1258େଯାେସଫ ଗରଡା ପି ଦଶKନ ଗରଡା OR/12/085/164425

ପ ୁ /43601 55 128 1259େସାଲମନ ଗରଡା ପି ଦଶKନ ଗରଡା OR/12/085/164432

�ୀ /43602 50 128 1260ବିଜୟ କମୁାରୀ ଗରଡା  ା େଯାେସଫ ଗରଡା OR/12/085/164426

�ୀ /43603 50 128 1261େମାହିନି ମ8ରି ଗରଡା  ା ଜହନ ଗରଡା OR/12/085/164435

ପ ୁ /43604 46 128 1262ମେନାଜ କମୁାର ଗରଡା ପି େଜାହନ ଗରଡା OR/12/085/164721

ପ ୁ /45605 35 128 1263ପଦ# ନ ପଦୁଆ ପି ହରିବ=ୁ ପଦୁଆ KBH1350222

�ୀ /45606 34 128 1264େଭାଲା ପଦୁଆ  ା ସବୁାସ ପଦୁଆ KBH1350248

�ୀ /45607 33 128 1265ପଦ# ା ପଦୁଆ  ା ପଦ# ନ ପଦୁଆ KBH1350230

�ୀ /46608 43 128 1266ଶଶିୁଳା ନାଗ  ା ବାବୁଲା ନାଗ OR/12/085/164782

10 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାB େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH  ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /47609 43 128 1267େଗାପାଳକୃD ପ\ନାୟକ ପି ଏସ. ଭୁ. ଏବତାର ପ\ନାୟକ OR/12/085/164737

�ୀ /48610 52 128 1268ସାବିତ
ୀ ମଲ/ ିକ  ା ମେହ(
  ପ
ସାଦ ମଲ/ ିକ OR/12/085/164650

ପ ୁ /48611 62 128 1269ମେହ(
  ପ
ସାଦ ମଲ/ ିକ ପି ବାସେୁଦବ ମଲ/ ିକ OR/12/085/164649

ପ ୁ /49612 60 128 1270ସଦାଶିବ େଗାଲରି ପି ଦାଶରଥି େଗାଲରି OR/12/085/164483

�ୀ /50613 60 128 1271େମାତୀ େଖାସଲା  ା ନାରାୟଣ େଖାସଲା OR/12/085/164487

�ୀ /51614 36 128 1272ଜିଲ9#ି  ା ଜି.େଗାପୀ KBH1350164

�ୀ /52615 60 128 1273ହିରାମଣି ହରିଜନ  ା କ(ୁନ ହରିଜନ RWX0100081

ପ ୁ /53616 55 128 1274ଡ[ରୁଧର ପରଜା ପି ଦୁଃଖ ୁପରଜା KBH1326925

�ୀ /53617 44 128 1275ପ
ତୀମା ପରଜା  ା ଡ[ରୁୁଧର ପରଜା OR/12/085/164495

�ୀ /54618 60 128 1276ତୁଳସା ମାଝି  ା ଗେୁO@ର ରାଓ RWX0782136

ପ ୁ /55619 63 128 1277ମିରୂ ମାଝି ପି ବଡି ମାଝି OR/12/085/164522

�ୀ /56620 52 128 1278ସକBୁଳା ରଣା  ା ପଦ# ନାଭ ରଣା OR/12/085/164243

ପ ୁ /57621 41 128 1279ମରୁଲୀଧର ସାହୁ ପି ଦାମ ସାହୁ KBH1349992

�ୀ /57622 37 128 1280ଲ9#ିପ
ିୟା ସାହୁ  ା ମରୁଲୀଧର ସାହୁ KBH1350016

ପ ୁ /59623 41 128 1281ପଦ# ଚରଣ ରଣସିଂହ ପି କାମିଲା ରଣସିଂହ KBH1349935

ପ ୁ /60624 36 128 1282ଲୁଥର ଖରା ପି ବିପିନ ଖରା KBH1350131

ପ ୁ /61625 47 128 1283ନରସି� ସଗଡିଆ ପି ଗେଣ@ର ସଗଡିଆ OR/12/085/164516

�ୀ /61626 43 128 1284ରୁକଣିୁ ସଗଡିଆ  ା ନରଶି� ସଗଡିଆ OR/12/085/164517

ପ ୁ /62627 44 128 1285ଗଣପତି େକାଚିମ ପି ଅଜୁK ନ େକାଚିମ RWX0100131

�ୀ /63628 85 128 1286ପଦ# ାବତି ସାହୁ  ା େସାମନାଥ ସାହୁ OR/12/085/164299

ପ ୁ /63629 47 128 1287ଭାfର ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ OR/12/085/164298

�ୀ /63630 45 128 1288ପ
ସାଦିନୀ ସାହୁ  ା ଭାfର ସାହୁ KBH1672948

ପ ୁ /63631 45 128 1289କୃDଚ(
  ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ OR/12/085/164300

�ୀ /64632 50 128 1290ଯେସାଦା ପରଜା  ା େଚତୖନ ପରଜା OR/12/085/164295

ପ ୁ /65633 62 128 1291ବନମାଳି ବୁରୁଡି ପି ବୁଦୂ ବୁରୁଡି RWX0100248

�ୀ /66634 48 128 1292ବାସBି ପରଜା  ା ରାମ ଚ(
  ପରଜା KBH1327659

�ୀ /67635 37 128 12939ମାେଦବୀ ସେୁଚନ ପି ତ
ୀନାଥ ସେୁଚନ KBH1349984

�ୀ /67636 34 128 1294ଜାନକି ସେୁଚନ ପି ତ
ୀନାଥ ସେୁଚନ KBH1349919

�ୀ /68637 50 128 1295ସବୁାସିନୀ ସିଂହ  ା ଗଉରୀ ପ
ସାଦ ସିଂହ OR/12/085/164675

ପ ୁ /68A638 31 128 1296ଟି. କ
 ିDା ପି ଟି. ବାଲରାଜୁ RWX0759621

�ୀ /69639 72 128 1297ଦୁଲଭ ନାୟକ ପି ବାଜିଆ ନାୟକ KBH1327410

ପ ୁ /70640 57 128 1298ମାଧବ ପରଦା ପି ସାଧବ ପରଦା RWX0100214

�ୀ /70641 50 128 1299ଲ9#ୀ ପରଦା  ା ମାଧବ ପରଦା RWX0100222

ପ ୁ /70642 50 128 1300ଭିମ ପରଜା ପି ସାଧବ ପରଜା OR/12/085/164314

ପ ୁ /71643 50 128 1301ଏମ.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏମ.ନାରାୟଣ ମRୁKୀ OR/12/085/164150

�ୀ /72644 41 128 1302ରାେଜ(
  ବୁରୁଡି ପି ବୁଦୂ ବୁରୁଡି OR/12/085/164318

ପ ୁ /73645 42 128 1303ନୀଳକh େଦାରା ପି ପିତା[ର େଦାରା OR/12/085/164705

�ୀ /73646 40 128 1304ଅନୀତା େଦାରା  ା ନିଳକh େଦାରା RWX0100271

�ୀ /74647 51 128 1305ପି ଲଛମି  ା ପି. ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/085/164218

ପ ୁ /74648 57 128 1306ପି ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ପି ରାମା ରାଓ OR/12/085/164217

ପ ୁ /74649 55 128 1307ପି ଗେୁO@ର ରାଓ ପି ପି. ରାମା ରାଓ OR/12/085/164219

ପ ୁ /74650 52 128 1308ପି ଦିେଲ@ର ରାଓ ପି ପି. ରାମା ରାଓ OR/12/085/164220

ପ ୁ /74651 48 128 1309ପି ନିର8ନ ରାଓ ପି ପି. ରାମା ରାଓ OR/12/085/164221

ପ ୁ /75652 60 128 1310େଗାପିନାଥ ଗBାୟତ ପି ନବିନ ଗBାୟତ OR/12/085/164333

�ୀ /75653 58 128 1311େସୗଭାଗ�ଲ9#ୀ ଗBାୟତ  ା େଗାପିନାଥ ଗBାୟତ OR/12/085/164335

�ୀ /75654 55 128 1312ମହାଲ9#ୀ ଗBାୟତ  ା େଗାପିନାଥ ଗBାୟତ OR/12/085/164334

ପ ୁ /76655 70 128 1313ନ( ବୁରୁଡି ପି ବୁଡୁ ବୁରୁଡି RWX0100339

�ୀ /76656 40 128 1314ପyୁା8ଳୀ ବୁରୁଡି ପି ନ( ବୁରୁଡି RWX0100354

�ୀ /77657 76 128 1315ହୀରା ପ
ଧାନ  ା ସେବK ସ ପ
ଧାନ RWX0100388

�ୀ /77658 47 128 1316ସାବିତ
ୀ ପ
ଧାନ  ା ପ
ଭାକର ପ
ଧାନ OR/12/085/164722

�ୀ /78659 65 128 1317ଜି ନାରୟଣ ଆnା  ା ଜି. ଦଗଲୁୁ RWX0782144

ପ ୁ /78660 60 128 1318ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି ପି ସନୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/164246

�ୀ /78661 55 128 1319ଦଇତା ମଦୁୁଲି  ା ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି OR/12/085/164247

�ୀ /79662 50 128 1320ଜି. ଲ9#ୀ  ା ଜି.ପାେଲୟା RWX0100420

ପ ୁ /81663 62 128 1321ଦୟାନିଧି ସବର ପି ମିନେକତନ ସବର RWX0281212

ପ ୁ /82664 57 128 1322ବ�ରାଜ ପାଣି ପି ଲଡୁକିେଶାର ପାଣି OR/12/085/164530

�ୀ /82665 52 128 1323ବିଷ#ପୁ
ିୟା ପାଣି  ା ବ�ରାଜ ପାଣି OR/12/085/164531

�ୀ /83666 71 128 1325ସଭୁଦ
 ା ରଣା  ା େସାମନାଥ ରଣା OR/12/085/164256

ପ ୁ /83667 47 128 1327ଗେୁO@ର ରଣା ପି େସାମନାଥ ରଣା OR/12/085/164258

ପ ୁ /84668 46 128 1328ଏ� ସାଇରାମ . ପି ଏ� ବଳରାମ  ାମୀ . RWX0423673

�ୀ /84669 66 128 1329ଏମ ଭHଟ ରତ� ମ  ା ଏମ. ବଳରାମ  ାମୀ OR/12/085/164227

�ୀ /84670 46 128 1330ଏ�. ମାଧରୁୀ  ା ଏମ. ରାମଚ(
 KBH1344027

11 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାB େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH  ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /84671 33 128 1331ଏ�. ୱାଣୀ ଅନୁରାଧା  ା ଏମ. ସାଇରାମ RWX0608240

ପ ୁ /85672 55 128 1332େଶଖ ଅନସାର ଅଲି ପି ଏସ. େକ. ମିସନି{ OR/12/085/164214

ପ ୁ /86673 65 128 1333ଳ9#ଣ େସଠୀ ପି ତାଉଡୁ େସଠୀ OR/12/085/164542

�ୀ /86674 58 128 1334ଇ ରୀ େସଠୀ  ା ଲ9#ଣ େସଠୀ OR/12/085/164543

�ୀ /87675 50 128 1335ଅbଳ ସାହୁ  ା ଭାfର ସାହୁ OR/12/085/164559

ପ ୁ /87676 42 128 1336ଧବେଳ@ର ସାହୁ ପି ଭାfର ସାହୁ KBH1669837

�ୀ /87677 32 128 1337ନମିତା ସାହୁ ପି ଭାfର ସାହୁ KBH1350255

ପ ୁ /88678 65 128 1338ବାମେଦବ ବିେଶାଇ ପି େମଘ ନାଥ ବିେଶାଇ OR/12/085/164561

�ୀ /88679 58 128 1339ସନୁାମଣି ବିେଶାଇ  ା ବାମେଦବ ବିେଶାଇ OR/12/085/164562

ପ ୁ /88680 36 128 1340ହରପ
ିୟା ବିେଶାଇ ପି ବାମେଦବ ବିେଶାଇ KBH1350099

�ୀ /88681 35 128 1341ବନିେଗୗରୀ ବିେଶାଇ ପି ବାମେଦବ ବିେଶାଇ KBH1349943

ପ ୁ /88682 33 128 1342ସବୁାସଚ(
  ବିେଶାଇ ପି ବାମେଦବ ବିେଶାଇ KBH1349968

ପ ୁ /89683 47 128 1343ପଦ# ନ ମାଝୀ ପି ଶHର ମାଝୀ OR/12/085/164674

�ୀ /90684 39 128 1344ଇ. େଜ�ାତି  ା ଇ. ନାଗରାଜୁ KBH1327832

ପ ୁ /91685 47 128 1345ସିମାbଳ ମାଝୀ ପି ଶHର ମାଝୀ KBH1669845

ପ ୁ /91686 45 128 1346ବିଣା ପରଜା ପି ରୁଦ
  ପରଜା RWX1232453

ପ ୁ /91687 38 128 1347ଲୁକ ୁପରଜା ପି ରୁଦ
  ପରଜା OR/12/085/164666

�ୀ /91688 35 128 1348ଧନମତି ପରଜା  ା ଲୁକ ୁପରଜା RWX0334086

�ୀ /91689 28 128 1349େଗୗରୀ ପରଜା ପି ବିଣା ପରଜା RWX0608281

�ୀ /93690 60 128 1350ଇ. ପାବK ତୀ  ା ଇ. ତାେ[ୟା OR/12/085/164505

�ୀ /94691 55 128 1351ଚ(
 ିକା କମୁାରୀ ମହାପାତ
  ା ମାନସ କମୁାର ଘଡାଇ RWX0281295

ପ ୁ /95692 62 128 1352ଉେପ(
  ନାଥ େବେହରା ପି ଦିନବ=ୁ େବେହରା RWX0100529

ପ ୁ /95693 35 128 1353ଅମେର(
  େବେହରା ପି ଉେପ(
ନାଥ େବେହରା KBH1350057

�ୀ /96694 52 128 1354େସୈର(
 ୀ େବେହରା  ା ଉେପ(
  ନାଥ େବେହରା RWX0100537

ପ ୁ /97695 36 128 1355ସମେର(
  େବେହରା ପି ଉେପ(
ନାଥ େବେହରା RWX0100545

ପ ୁ /97696 80 128 1356ଅନିରୁ^ ସାମBରାୟ ପି ଉେପ(
  ସାମBରାୟ RWX0902379

�ୀ /97697 67 128 1357େମନକା ସାମBରାୟ  ା ଅନିରୁ^ ସାମBରାୟ RWX0902387

�ୀ /99698 42 128 1358ଧନମତି ହରିଜନ  ା ଘନପତି ହରିଜନ RWX0100552

�ୀ /100699 37 128 1359ବାସBି କଚିମ  ା ନାରାୟଣ କଚିମ RWX0100560

�ୀ /100700 38 128 1360େଜମା େକାଚିମ  ା ଅମର େକାଚିମ KBH1350156

ପ ୁ /100701 38 128 1361ଅମର େକାଚି� ପି ବଲି େକାଚି� KBH2145738

ପ ୁ /101702 48 128 1362େକ ଭିମା ରାଓ ପି େକ ଜଗନ� ାଥ ରାଓ RWX0334060

�ୀ /101703 40 128 1363େକ ସରିତା  ା େକ ଭିମା ରାଓ RWX0334078

�ୀ /102704 29 128 1364ଏ ଦୀOି ପି ଏ ପାବK ତୀଶ� RWX0544189

ପ ୁ /102705 27 128 1365ଆଟ/ ା େୟାେଗଶ ପି ଏ ପାତK ତୀଶ� RWX0544171

�ୀ /103706 35 128 1366ସବିତା କାଡ
 ାକା  ା ସମିୁc ପ
ହରାଜ RWX0608174

�ୀ /103707 43 128 1367ସରିତା ପ
ଧାନ  ା ଅମିତ ପ
ହରାଜ RWX0608158

ପ ୁ /103708 41 128 1368ଅମିତ ପ
ହରାଜ ପି ରେମଶ ଚ(
  ପ
ହରାଜ RWX0608141

ପ ୁ /110709 23 128 1369ଶା@ତ ପ|ା ପି ଅନୀଲ କମୁାର ପ|ା RWX1004902

�ୀ /1278710 40 128 1370ରଶ#ତିା ବୁରୁଡି  ା େଦେବ(
  ବୁରୁଡି KBH1672955

ପ ୁ /PWDR-1711 40 128 1378େଜ�ାତି ର8ନ ବି�ଵାଲ ପି ପ
େମାଦ କମୁାର ବି�ଵାଲ RWX1294818

�ୀ /PWDR-1712 36 128 1386ଝରଣା ସାହୂ  ା େଜ�ାତି ର8ନ ବି�ଵାଲ RWX1303288

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବGଚନ ନିମେB ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ�  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବGଚନ କମିଶନ ଭାରତH �ାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବGଚନ ପବୂK ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣH ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କରBୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.4 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନHର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନH ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

12 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାB େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH  ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


